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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 
 

6- 16/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 2. napján  

                (szerda) de. 10.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám) hivatali 

               helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,  

 Ádám Ferenc Györgyné képviselő és Kovács Márta képviselő 

  

Igazoltan van távol :  Berzi István képviselő            

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

                  

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős 

testületből 4 fő képviselő jelen van. 

 

Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 

1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” elfogadásáról. 

Előadó: polgármester 

      

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pont elfogadását. 

 

Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjára tett javaslatot - és a jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Csathó László és Kovács Márta települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban 

való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak 

szerint: 

 

1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” elfogadásáról. 

 Előadó: polgármester 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” elfogadásáról. 

Előadó: polgármester 
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1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” elfogadásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. megküldte a felhívást „Gördülő Fejlesztési 

Terv” készítésére vonatkozóan.  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCVIX. törvény 

11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, tizenöt éves időtávra 

szóló gördülő fejlesztési terv készítésének kötelezettségét írja elő. A gördülő fejlesztési terv 

felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

A GFT benyújtásához kapcsolódóan kiemelt céljuk, hogy az eljárás során, amiben lehet az 

érintett Ellátásért felelős önkormányzatok segítségére lehessenek. 

Társaságuk a víziközmű-törvény által előírt adatszolgáltatás elkészítéséhez üzemeltetési 

tapasztalata, szakmai ismeretei, valamint az előző évben az önkormányzat által elfogadott 

GFT alapján javaslatot tesz a 15 éves gördülő felújítási és pótlási tervre, egyidejűleg a 

biztonságos és megfelelő minőségű közműellátás érdekében szükséges fejlesztések 

megvalósítására. 

 

Felhívták a figyelmet, hogy a GFT elkészítésének és benyújtásának költségeit a víziközmű-

törvényben a terv elkészítésére és benyújtására kötelezett ellátásért felelősök viselik a 

vonatkozó 1/2014.(III.4.) MEKH rendelet alapján, mely tartalmazza az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésére vonatkozó előírásokat is. GFT. benyújtási határideje minden év 

szeptember 15. napja. 

 

Kérik az előterjesztéshez mellékelt javaslataik szíves áttekintését, véleményezését, egyetértés 

esetén jóváhagyását. 

 

Amennyiben a víziközmű-rendszeren tervezett felújítási és pótlási, illetve beruházási 

feladat(ok) közös tulajdont érint(enek), valamennyi tulajdonost kötelezettségvállalás terheli.  

A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában a Hivatal a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:78. §-ának rendelkezései alapján a közös 

tulajdonban lévő rész(ek) tulajdonosainak közös döntése nélkül a GFT-ről, mint jelentős 

kötelezettségvállalásról érdemben nem dönthet.  

Ezekben az esetekben a GFT benyújtásával egyidejűleg a közös tulajdont érintő kérdésekben 

a Ptk. 5:78 §-a szerint a tulajdonostársak által hozott határozat kivonatának benyújtása is 

szükséges. 

A Társaság a partneri együttműködés jegyében megfelelő feltételekkel vállalja, hogy egy 

eljárás keretében az ÉRV ZRT. valamennyi érintett víziközmű-rendszerének vonatkozásában 

a GFT-t a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtja, melyhez az 

elfogadott GFT-en felül szükséges továbbá az önkormányzat részéről a Társaság erre történő 

meghatalmazása, valamint a mellékelt nyilatkozat kiadása. 

 

Amennyiben a terv jóváhagyása kapcsán a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal eltérő eljárás alkalmazását vagy díj fizetését írja elő, akkor az érintett víziközmű-

rendszer után a költségek az Ellátásért felelőst terhelik. 
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Fentiekre tekintettel kérik a mellékelten csatolt meghatalmazás eredeti példányát megküldeni, 

a GFT elfogadásának vagy véleményeltérésének önkormányzat által kiállított nyilatkozatot 

kitöltve, bélyegzővel és aláírással ellátva 2015. szeptember 4. napjáig megküldeni. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés  

határozati javaslatának az  elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja. 

  

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

Balajt  Önkormányzata Képviselő-testületének  

90/2015. (IX.2.) határozata  

 

Tárgy:  Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv”  

              elfogadásáról  

            

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által összeállított 

víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” 

elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

Képviselő-testülete Balajt község víziközmű-hálózatára (ivóvíz és 

szennyvízhálózat) vonatkozó 2016-2030. évekre kiterjedő az ÉRV. 

Zrt. által elkészített „Gördülő Fejlesztési Terv”-et - elfogadja és 

megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal felé benyújtsa. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Meghatalmazás” 

és „Nyilatkozat”-ok aláírásra. 

 

Határidő: 2015. szeptember 4. 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

Szabó Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület 

rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 Csathó László Kovács Márta 

  jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 


