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Tormásliget Község Önkormányzat 

 

2/2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati Társulás társulási 

tanácsának 2013. október 30-án 13.00– órakor
 
megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepreg Város Önkormányzatának Tanácskozóterme 

 

Jelen vannak:  Mester Árpád társulási tanács elnök 

   Horváth István társulási tanács alelnöke 

   Berényi Pál Iklanberény Község polgármestere 

   Horváth István Halogy Község polgármestere  

Pass Imre Daraboshegy Község polgármestere (5 fő) 

 

 

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

Önkormányzati Hivatal jegyzőjét helyettesítve 

dr. Varga – Lazányi Irén aljegyző 

dr. Tóth Ágnes Büki Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzője 

Grüll Lászlóné Csepregi Közös Önkormányzati 

Hivatal pénzügyi osztályvezetője 

       

Jegyzőkönyvvezető: dr. Bolla Klaudia közös hivatali referens 

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja a 

társulási tanácsülés határozatképességét, az 5 fős társulási tanácsból mindenki jelen van, és 

a nyílt ülést megnyitja.  

Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirend tárgyalására. 

 

A társulási tanács  – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

5/2013.(X.30.) 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 

 

I. Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás 2013. évi 

költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

II. A Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás 2013. 

III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, 

elfogadása 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

III. Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás 2014. évi 

költségvetési koncepciójának megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

IV. Egyebek 

 
 

I. napirendi pont tárgyalása 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás 2013. évi 

költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök röviden ismerteti a napirendi pontot. 

Tájékoztatásában elmondja, hogy a társulásnak majd 19 milliós önerőt kellene biztosítania a 

pályázathoz. Az önerő biztosítása az önkormányzatok jövő évi költségvetési koncepciójának 

része. 

 

 Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztatja a társulási tanácsot, hogy a 

társulásnak eddig nem volt költségvetése, azonban jogszabályi előírás értelmében muszáj, 

hogy a tanács megalkossa a társulás költségvetését. Jelenlegi információink alapján került 

bele a költségvetésbe a 124 ezer forintos főösszeg. Ez az összeg a pályázattal kapcsolatos 

kiadásokat foglal magába, mint eljárási illeték, ügyvédi költség és földhivatali illeték. 

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök javasolja a napirendi pont előterjesztésnek 

megfelelő elfogadását. 

 

A társulási tanács  – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

6/2013.(X.30.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati 

társulás társulási tanácsa Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség 

– Javító Önkormányzati társulás 2013. évi költségvetését 

megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta. 

 

Határidő: 2013. október 31. 

Felelős: Mester Árpád társulási tanács elnök 
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II. napirendi pont tárgyalása 

 

A Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás 2013. III. 

negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása 

 

Előadó: Mester Árpád Társulási tanács elnök 

 

 

Mester Árpád társulási tanács elnök röviden ismerteti a napirendi pontot. 

Tájékoztatásában elmondja, hogy jogszabályi előírása értelmében október 31-ig a társulási 

tanácsnak döntenie kell a társulás 2013 évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 

tárgyában. Szeptember végéig 10 ezer forint volt a bankköltség, ezért éves szinten 20 ezer 

forintos bankköltséget terveztünk. 

 

 Mester Árpád társulási tanács elnök javasolja a napirendi pont előterjesztésnek 

megfelelő elfogadását. 

 

A társulási tanács – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

7/2013.(X.30.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa a 2013. évi költségvetés háromnegyed 

évi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően elfogadja.  
 

A mellékletek a határozat mellékletét képezik. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Mester Árpád társulási tanács elnök  

 

 

III. napirendi pont tárgyalása 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati társulás 2014. évi 

költségvetési koncepciójának megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

 

 

Mester Árpád társulási tanács elnök röviden ismerteti a napirendi pontot. 

Tájékoztatásában elmondja, hogy a társulás 2014 évi költségvetési koncepciójának része a 19 

milliós önerő biztosítása. Amíg a Vasivíz Zrt. nem vállal kötelezettséget írásban az önerő 

biztosítására, addig a pályázat második fordulóját nem írja alá. Csepregi pályázat esetében is 

már visszakozik a szolgáltató. Jelenleg a közbeszerzési dokumentáció elkészítésére kiírt 

pályázati felhívásra várják az ajánlatokat.  

 

Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztatja a társulási tanácsot, hogy a 

koncepcióban az önerővel kapcsolatban szereplő adatokat egy esetleges veszélyforrásra 
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történő figyelem felhívásnak szánta. A társulás részéről nyomásgyakorlást kellene eszközölni 

a Vasivíz Zrt-re, mert ebből még lehetnek problémák. 

 

dr. Tóth Ágnes jegyző elmondja, hogy lehetne egy tanácsi határozatot hozni arról, 

hogy a Vasivíz Zrt. soron kívüli tárgyalásra nyújtson lehetőséget a pályázati önerő biztosítása 

tárgyában, tekintettel arra, hogy a finanszírozás veszélybe kerülhet. 

 

Horváth István Halogy Község polgármestere felveti, hogy a saját erőre nyújtsanak 

be támogatási kérelmet a Bm. Eu Önerő alaphoz. 

 

Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy mindenképpen szükség lenne 

egy pontos forrás megjelölésre a költségvetés készítéséhez. És hát ennek alapján is kellene 

történnie, nemcsak betervezni. BM Eu. önerő alap támogatást nem lehet betervezni. 

Önmagában ez nem képezheti önerejét egy pályázatnak. Vállalkozástól átvett pénzeszközt 

nem fogadja el a pályázat saját erőként. A pályázat kizárja, hogy a Vasivíz Zrt. által biztosított 

forrás legyen a BM Önerő alap saját forrása. Megoldás lehet, ha az önkormányzat elfogadja a 

Vasivíz Zrt. támogatását és egy másik forrásból biztosítja a BM önerőhöz a saját forrást. 

A koncepciónak nincs kötött formája. Azonban a koncepció iránymutatásai alapján 

kell majd elkészíteni a költségvetést.  

 

dr. Varga – Lazányi Irén aljegyző elmondja, hogy a koncepció nem köti a társulást. 

Javasolja elfogadni a koncepciót azzal a feltétellel, hogy a Vasivíz Zrt.-vel tárgyalást kell 

folytatni az önerő biztosítása tárgyában és a megállapodást írásba kell foglalni. 

 

Mester Árpád társulási tanács elnök javasolja a koncepció elfogadását azzal a 

feltétellel, hogy a Vasivíz Zrt.-vel tárgyalást kezdeményez a társulás az önerő biztosítása 

tárgyában és a megállapodást írásba foglalják. 

 

A társulási tanács – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

8/2013.(X.30.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati 

Társulás Tanácsa úgy, határozott, hogy a Társulás 2014. évi 

koncepcióját a beterjesztett formában, azzal a feltétellel fogadja 

el, hogy a Vasivíz Zrt. a KEOP-7.1.0/11-2011-0080 

Tormásliget – Iklanberény - Lócs és Halogy-Daraboshegy 

vízminőség javítása elnevezésű pályázat önerejének 

biztosításáról a Vasivíz Zrt-vel egyeztetést kell folytatni és a 

fedezet rendelkezésre bocsátását írásba kell foglalni. 

A Határozat részét képezi az előterjesztés 1. melléklete. 

Határidő: 2013. október 31. 

Felelős: Mester Árpád elnök 

 



 5 

Mester Árpád társulási tanács elnök javasolja, hogy a társulási tanács hozzon 

határozatot a Vasivíz Zrt-vel a pályázati saját erő biztosítása tárgyában folytatandó 

tárgyalások megkezdéséről. 

 

A társulási tanács – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta. 

 

9/2013.(X.30.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa mielőbbi egyeztető tárgyalás tartását 

kezdeményezi a KEOP-7.1.0/11-2011-0080 Tormásliget – 

Iklanberény - Lócs és Halogy-Daraboshegy vízminőség javítása 

elnevezésű pályázathoz biztosítandó önerő Vasivíz Zrt. általi 

viselése tárgyában, tekintettel arra, hogy a jelenlegi jogi 

környezetben veszélybe került a saját forrás biztosítása, továbbá 

ezzel együtt a projekt megvalósítása. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mester Árpád elnök 

 

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

és 13.55– órakor
 
a társulási tanács ülését bezárta. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon. 

 

 

 

 Mester Árpád        Módosné dr. Farkas Rita 

 társulási tanács elnök        jegyző 

 

 

 


