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Tormásliget Község Önkormányzat 

 

3/2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség – Javító Önkormányzati Társulás társulási 

tanácsának 2013. december 3-án 17.00– 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 

dr. Preczlik Gábor Nádasdi Közös 

Önkormányzati Hivatal aljegyzője 

Bozzay Balázs – ügyvezető igazgató- BFH 

Európa Kft 

       

Jegyzőkönyvvezető: Fülöp József- pályázati 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. 

 

10/2013.(XII.03.) 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 KEOP-

7.1.0/11-2011-0080 Tormásliget-Iklanberény-Lócs és Halogy-Daraboshegy 

vízminőség javítása pályázathoz kapcsolódó, Képviselő-testületi határozatok 

meghozatalának előkészítése. 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

 
 

I. napirendi pont tárgyalása 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati Társulás KEOP-7.1.0/11-

2011-0080 Tormásliget-Iklanberény-Lócs és Halogy-Daraboshegy vízminőség javítása 

pályázathoz kapcsolódó, Képviselő-testületi határozat meghozatalának előkészítése. 

Előadó: Mester Árpád társulási tanács elnök 

 

Mester Árpád társulási tanács elnök röviden összefoglalta a projekttel kapcsolatos 

történéseket: Tormásliget-Iklanberény-Lócs és Halogy-Daraboshegy vízminőség javítása 

pályázat 1. fordulóját 2013.12.31-vel kell zárnunk. A projekt utófinanszírozású. 2013.11.28-

án megbeszélést folytattunk a Vasivíz Zrt-vel. A Vasivíz Zrt a 2013, 2014, 2015 évi 

használati díjból felhalmozódó összeget, a 2013. júniusában az Önkormányzatok számlájára 

átutalt osztalékot, valamint a tőkekivonás összegét tudja fedezetül biztosítani a projekt 

finanszírozásához. A Vasivíz Zrt egy táblázatban felvázolta, hogy a szükséges forrás 

elegendő. A megbeszélésen konkrét megoldás nem született a forrás biztosítására. A 

Képviselő-testületeknek dönteniük kell, hogy a költségvetésükben tudják-e szerepeltetni a 

szükséges összeget. 

 

Bozzay Balázs – BFH Európa Kft, a pályázat projektmenedzsere képviseletében, 

elmondja: 

A pályázat korábban azért indult, mert a Vasivíz Zrt megígérte a többlet 

finanszírozását. A jogszabályi változások miatt, a korábbi szóbeli megállapodás semmissé 

vált a Vasivíz Zrt részéről. Nem tudnak többletforrást biztosítani. 

 

Horváth István Halogy Község polgármestere, felháborodását fejezi ki, hogy a 

Vasivíz Zrt visszalépését követően az önkormányzatok egyedül maradtak a projekt 

finanszírozásában.  

 

dr. Tóth Ágnes jegyző kérdezi, hogy mennyi az az összeg, amiről dönteniük kell 

településenként a költségvetésük terhére, áfával együtt, hogy az első fordulót lezárhassuk. 

 

Bozzay Balázs – BFH Európa Kft, a pályázat projektmenedzsere képviseletében, 

elmondja: 

A korábban kiküldött táblázatot át kell dolgozni. A Vasivíz Zrt a 2013, 2014, 2015 évi 

használati díjból felhalmozódó összeg pénzeszköz átadásáról konzorciumi megállapodás 

szükséges. Ezt a BFH Európa Kft előkészíti.  
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A 2. forduló beadását forráshiány miatt felfüggesztették, melyhez a BFH Európa Kft 

előkészített egy nyilatkozatot, amiben vállalja, hogy a 2014-20-as időszakban beadja a 

pályázatot. BFH Európa Kft a nyilatkozatot megküldi az Önkormányzat részére. 

 

Módosné dr. Farkas Rita jegyző javasolja, hogy a Vasivíz Zrt-vel a képviselő-

testületi döntések előtt tárgyaljon a használati díjakról. 

 

Mester Árpád társulási tanács elnök összegzi az elhangzottakat: Vasivíz Zrt.-vel 

tárgyalást kezdeményez a társulás az önerő biztosítása tárgyában és a megállapodást írásban 

foglalják. BFH Európa Kft-től várja, az átdolgozott kimutatást a Képviselő- testületi döntések 

meghozatalához, a továbbküldendő nyilatkozatot, a 2014-20-as időszakban történő pályázati 

szándékról, valamint az előkészített konzorciumi szerződést a Vasivíz Zrt-vel. 

 

 

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

 

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

 

10/2013.(XII.03.) társulási tanácsi határozat 

 

Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy mielőbbi 

egyeztető tárgyalás tartását kezdeményezi a KEOP-7.1.0/11-

2011-0080 Tormásliget – Iklanberény - Lócs és Halogy-

Daraboshegy vízminőség javítása elnevezésű pályázathoz 

biztosítandó forrásról a Vasivíz Zrt-vel egyeztetést kell folytatni 

és a fedezet rendelkezésre bocsátását írásba kell foglalni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mester Árpád elnök 

 

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

és 18:35– órakor
 
a társulási tanács ülését bezárta. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon. 

 

 

 

 Mester Árpád        Módosné dr. Farkas Rita 

 társulási tanács elnök        jegyző 

 

 

 


