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Tormásliget Község Önkormányzat 

 

1/2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati Társulás társulási 

tanácsának 2013. július 16-án 13.00– órakor
 
megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepreg Város Önkormányzatának Tanácskozóterme 

 

Jelen vannak:  Mester Árpád Tormásliget Község polgármestere 

   Horváth István Lócs Község polgármestere 

   Berényi Pál Iklanberény Község polgármestere 

   Horváth István Halogy Község polgármestere (4 fő) 

 

Távolmaradását előre bejelentette: Pass Imre Daraboshegy Község Polgármestere 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig:  Módosné dr. Farkas Rita Csepregi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője 

dr. Tóth Ágnes Büki Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzője 

 

Egyéb meghívottak: Fülöp József Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal pályázati 

referense 

       

Jegyzőkönyvvezető: dr. Bolla Klaudia közös hivatali referens 

 

 Mester Árpád Tormásliget Község polgármestere köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja a társulási tanácsülés határozatképességét, az 5 fős társulási tanácsból 4 fő 

jelen van, és a nyílt ülést megnyitja.  

Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirend tárgyalására. 

 

A társulási tanács  – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

1/2013.(VII.16.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati 

társulás társulási tanácsa a napirendi pontok tárgyalását a 

kiküldött meghívónak megfelelően elfogadta. 
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N A P I R E N D 

 

 
1. Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás 

elnökének megválasztása 

2. A Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás 

alelnökének megválasztása 

3. Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás szervezeti 

és működési szabályzatának megtárgyalása, jóváhagyása 

4. Egyebek 

 

I. napirendi pont tárgyalása 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás elnökének 

megválasztása 

Előadó: Mester Árpád Tormásliget Község polgármestere 

 

 Mester Árpád polgármester röviden ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásában 

elmondja, hogy az önkormányzati társulásokra vonatkozó új jogszabályi előírások okán már 

csak jogi személyiségű társulások működhetnek. A jogi személyiségű társulásokat be kell 

jegyeztetni a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba. A 

nyilvántartásba történő bejegyzés feltétele, hogy a társulási tanács saját tagjai köréből 2013. 

július 1-i hatállyal elnököt válasszon. Az elnök választás tényét a Magyar Államkincstárnál 

igazolni kell.  

 

 Horváth István Lócs Község polgármestere javasolja, hogy a társulás elnöki 

teendőinek ellátására Mester Árpád Tormásliget Község polgármestere részére adott 

megbízást a társulási tanács 2013. július 01-i hatállyal erősítse meg. 

 

Kérdés, hozzászólás hiányában Mester Árpád Tormásliget Község polgármestere javaslatot 

tesz Horváth István Lócs Község polgármestere által előterjesztett javaslat elfogadására. 

 

A társulási tanács – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

2/2013.(VII.16.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 95. § (1) 

bekezdése, valamint a Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – 

Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában 

foglalt jogkörében eljárva, a társulás elnöki teendőinek 

ellátására, Mester Árpád Tormásliget Község 

Önkormányzatának polgármestere részére adott megbízást 2013. 

július 01-i hatállyal megerősíti. 

 

Felelős: Mester Árpád társulási tanács elnök 

Határidő: azonnal 
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 Módosné dr. Farkas Rita jegyző elmondja, hogy a társulás létrehozása óta ez az első 

alkalom, hogy a társulás legfőbb szerve ülést tart. A hivatal szinte semmilyen tudomással nem 

bírt a társulásról, annak tevékenységéről, működéséről. Felvettük a kapcsolatot Daraboshegy 

jegyzőjével. A kolléganő bővebben tudott nyilatkozni a társulással kapcsolatos ügyekről, részt 

vett a Vasivíz Zrt-vel folytatott megbeszéléseken. Ezt követően rendszeresen tanácsüléseket 

kell tartani és el kell készíteni, majd jóváhagyásra elő kell terjeszteni a társulás költségvetését 

is. Pénzügyi rész viteléhez hozzájárulást kérünk. 

  

II. napirendi pont tárgyalása 

 

A Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás alelnökének 

megválasztása 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

 

Mester Árpád társulási tanács elnök röviden ismerteti a napirendi pontot. Javasolja 

megválasztani Horváth István Lócs Község polgármesterét a társulás alelnökének.  

 

A társulási tanács – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

3/2013.(VII.16.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 95. § (1) 

bekezdése, valamint a Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – 

Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában 

foglalt jogkörében eljárva, Tormásliget és Térsége 

Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati Társulás alelnökének 

Horváth István Lócs Község Önkormányzat polgármesterét 

választja meg. 

 

Felelős: Mester Árpád társulási tanács elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

III. napirendi pont tárgyalása 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás szervezeti és 

működési szabályzatának megtárgyalása, jóváhagyása 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

 

Mester Árpád társulási tanács elnök röviden ismerteti a napirendi pontot.   

 

Kérdés, hozzászólás hiányában az elnök javaslatot tesz a napirendi pont előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelő elfogadására. 

 

A társulási tanács – 4 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

4/2013.(VII.16.) társulási tanácsi határozat 
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Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 95. § (3) 

bekezdése, valamint a Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – 

Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában 

foglalt jogkörében eljárva, az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotta szervezeti és működési szabályzatát. 

Az előterjesztés a határozat 1. mellékletét képezi. 

 

Felelős: Mester Árpád társulási tanács elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

IV. napirendi pont tárgyalása 

 

Egyebek 

 

Mester Árpád társulási tanács elnök elmondja, hogy nagyon nehézkesen megy a 

pályázat elkészítése, már a harmadik projekt menedzserünk van a BFH-nál. A pályázat II. 

fordulós beadását forráshiány miatt felfüggesztették. Két nagy összegű számla van bent, amit 

nem vagyunk képesek kifizetni, mert nem tudjuk lehívni a pénzt. Egy fél milliós számlája van 

a BFH-nak és egy 1.9 milliós számla van a tervezői költségekről. Hatszor módosítottunk 

időpontot. 

 

 Módosné dr. Farkas Rita elmondja, hogy valószínűleg a futó pályázatokat be fogják 

fejezni. Mert volt egy adatszolgáltatási kötelezettség arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 

hogyan biztosítja az egészséges ivóvizet.  

 

 Berényi Pál Iklanberény Község polgármestere elmondja, hogy már a tavasszal az 

összes anyagnak el kellett volna készülnie. Véleménye szerint jobb lett volna a Tormási 

rendszer. 

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök elmondja, hogy a rendszer kiépítése drágább 

ugyan de az üzemeltetése olcsóbb lesz. 

 

 Horváth István Halogy Község polgármestere megkérdezi, hogy hol tart a pályázat 

jelen pillanatban, mi a helyzet az önrésszel. 

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök válaszában elmondja, hogy 4,8 milliót 

nyertünk, ebből 1,1 milliót kapott meg a társulás. A Vasivíz Zrt.-től Nagy Edina kereste meg, 

akinek az önrésszel kapcsolatban volt szüksége valamilyen dokumentumokra. Az önerőre is 

pályázat lett benyújtva. 

 

 Berényi Pál Iklanberény Község polgármestere megkérdezi, hogy ha a Vasivíz Zrt. 

által tartalékolt összeg elfogy, akkor az önkormányzat „hitelt” vesz fel? 

 

 Módosné dr. Farkas Rita válaszában elmondja, hogy ezt a kérdést feltették a 

szolgáltatónak, aki úgy nyilatkozott, hogy ez nem fordulhat elő. 

 



 5 

 Horváth István Halogy Község polgármestere megkérdezi, hogy azon számlák 

kifizetését amiket Ők megkaptak, az önkormányzatnak kell-e viselnie. 

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök válaszában elmondja, hogy ez nem része a 

pályázatnak és a szolgáltató sem vállalja át, így ezeket a számlákat az önkormányzatoknak 

kell viselniük. Ezt követően már a társulás nevére állítják ki a számlákat. 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén a társulási tanács elnök megköszönte a részvételt, 

és 13.45– órakor
 
a társulási tanács ülését bezárta. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon. 

 

 

 

 Mester Árpád        Módosné dr. Farkas Rita 

 társulási tanács elnök        jegyző 

 

 

 


