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Szám: 643/2009.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencetomaj Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete, Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Uzsa Települési
Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 03-án (kedd), 19,00 órai kezdettel megtartott együttes
nyilvános üléséről.
Ülés helye:

Művelődési Ház, Lesenceistvánd

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester,
Morvainé Szücs Ágota, Bogdán István,
Varjúné Fodor Edit, Zámbó Mária képviselők
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Mészáros László polgármester
Sáfár Béla alpolgármester
Piskor Lajosné, Völgyi Antalné, Illés Dezső, Németh Vincéné és Kovács
Lajos képviselők
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Kígyós Ferenc polgármester
Kardos Béla alpolgármester
Bogdán Csaba, Gelencsér Ferencné és Szántó László képviselők
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Kovács Károly polgármester
Perger István, Hogyorné Szi-Márton Ildikó, Szi-Benedek Józsefné és Gábor
Oszkár képviselők
Tanácskozási joggal:

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
Gutmajer Tiborné főmunkatárs

Jegyzőkönyv-vezető:

Lakatos Adrienn

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés szabályszerűen
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselőt-testülete részéről a
megválasztott 8 képviselőből 6 képviselő, Lesencetomaj Képviselő-testülete részéről a megválasztott 8
képviselőből 7 képviselő, Lesencefalu Képviselő-testülete részéről a megválasztott 6 képviselőből 5 képviselő és
Uzsa Képviselő-testülete részéről a megválasztott 6 képviselőből 5 képviselő jelen van, így a képviselőtestületek
határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta.
Ezt követően Lesencetomaj Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Németh Vincéné és
Sáfár Béla képviselőt, Lesencefalu Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bogdán Csaba
és Szántó László képviselőt megválasztani.
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással alakszerű határozat mellőzésével – egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként
Németh Vincéné és Sáfár Béla képviselők megbízásával.
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Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangú szavazással – egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként Szántó László és Bogdán Csaba képviselők
megbízásával.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testületek részére kiküldött meghívóban foglaltaknak
megfelelően javasolt elfogadni.
Mészáros László polgármester indítványozta, hogy együttes ülés napirendjébe, vegyes ügyek keretében vegyék
fel a Víziközmű társulással kapcsolatos tájékoztatást.
Egyéb észrevétel nem hangzott el, így a polgármester a javaslattal kiegészített napirendi pontokat bocsátotta
szavazásra.
Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;
az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

N A P I R E N D:

1.) „Lesence Völgye” Települések körjegyzősége 2009. évi költségvetése (rendelettervezet)
Előterjesztő:
Tóth Csaba polgármester
Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester
2.) „Lesence Völgye” Települések körjegyzősége köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját
képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása
Előterjesztő:
Tóth Csaba polgármester
Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester
3.) Vegyes ügyek
3.1. Víziközmű társulással kapcsolatos tájékoztatás
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.) „Lesence Völgye” Települések körjegyzősége 2009. évi költségvetése (rendelettervezet)
Előterjesztő:
Tóth Csaba polgármester
Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag a képviselő-testületi tagok részére kiküldésre került.
Megkérdezte a jelen lévő képviselőket, kívánnak-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérte a képviselő-testületeket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeket mondják el.
Mészáros László polgármester: A normatív támogatás csökkenésének okát kérdezte meg.
Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a normatíva a költségvetési törvény alapján
jelentősen csökkentett összegben került meghatározásra, emellett megvonták a köztisztviselők 13. havi
illetményét. Így az ebből származó önkormányzati bevétel is nagymértékben csökkent.
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: Kiegészítésként elmondta, hogy a 2008. évi költségvetésben sem
szerepelt normatívaként a 13. havi fizetés, mert az pótelőirányzatban érkezett. Ez összességében a feladatra
átvett támogatást csökkentette.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester elfogadásra javasolta
az előterjesztést.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
3/2009. (II.03.) Lesenceistvánd Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a „Lesence Völgye”
Települések Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
40.978.000.-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek

ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat
40.978

Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen

Kiadások

40.978

ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

0
24.907
0
7.215

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési
kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)
Kiadások összesen:
A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám

560
6.226
1460
40
0
570
40.978

11 fő
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Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással– az alábbi határozatot hozta:

6/2009. (II.03.) Lesencetomaj Képviselő-testületi határozat
Lesencetomaj Települési Önkormányzat képviselő-testülete a „Lesence Völgye”
Települések Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
40.978.000.-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek

ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat
40.978

Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen

Kiadások

40.978

ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

0
24.907
0
7.215

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési
kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)
Kiadások összesen:
A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám

560
6.226
1460
40
0
570
40.978

11 fő

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

2/2009 (II.03.) Lesencefalu Képviselő-testületi határozat
Lesencefalu Települési Önkormányzat képviselő-testülete a „Lesence Völgye”
Települések Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
40.978.000.-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
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Bevételek

ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat
40.978

Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kiadások

40.978
ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

0
24.907
0
7.215

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési
kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)
Kiadások összesen:

560
6.226
1460
40
0
570
40.978

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám

11 fő

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangú szavazásal– az alábbi határozatot hozta:
2/2009. (II.03.) Uzsa Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések
Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 40.978.000.Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen

ezer forintban
eredeti
előirányzat
40.978

40.978
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Kiadások

ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

0
24.907
0
7.215

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési
kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)
Kiadások összesen:

560
6.226
1460
40
0
570
40.978

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám

11 fő

2.) „Lesence Völgye” Települések körjegyzősége köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját
képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása
Előterjesztő:

Tóth Csaba polgármester
Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

Tóth Csaba polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztésben látszik
településekre lebontva, hogy kinek, milyen célkitűzései vannak a köztisztviselők teljesítménykövetelményével
kapcsolatban. Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat kívánnak-e kiegészítést tenni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester elfogadásra javasolta
az előterjesztést.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
4/2009. (II.03.) Lesenceistvánd Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye”
Települések Körjegyzősége köztisztviselői tekintetében 2008. évre a következő
kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:
Kiemelt önkormányzati célkitűzése
Lesenceistvánd
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• szüreti felvonulás lebonyolítása
• különös figyelem a bevezetett építményadóra
Lesencetomaj
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
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Uzsa
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
Lesencefalu
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
• hulladékgyűjtés átszervezésével kapcsolatos feladatok előkészítése
Kiemelt hivatali célkitűzés:
•
•
•
•
•

Európai uniós választás, népszavazás törvényes lebonyolítása
Önkormányzati vagyonkatesztetek bontósítása
Önkormányzati rendetek harmonizációja a belső piaci rendtartás előírásainak
megfelelően
Szakmai felkészültség javítása: alapvizsga, szakvizsga kötelezettségek
teljesítése, folyamatos önképzés, tanfolyami képzés
Összevont hivatalok egységes ügyiratkezelésének megszervezése

A munkáltatói jogkör gyakorlója az önkormányzati a határozat alapján készítse el a
köztisztviselők egyéni teljesítmény követelményét.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős:
Tóth Csaba polgármester
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
7/2009. (II.03.) Lesencetomaj Képviselő-testületi határozat
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye”
Települések Körjegyzősége köztisztviselői tekintetében 2008. évre a következő
kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:
Kiemelt önkormányzati célkitűzése
Lesenceistvánd
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• szüreti felvonulás lebonyolítása
• különös figyelem a bevezetett építményadóra
Lesencetomaj
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
Uzsa
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
Lesencefalu
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
• hulladékgyűjtés átszervezésével kapcsolatos feladatok előkészítése
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Kiemelt hivatali célkitűzés:
•
•
•
•
•

Európai uniós választás, népszavazás törvényes lebonyolítása
Önkormányzati vagyonkatesztetek bontósítása
Önkormányzati rendetek harmonizációja a belső piaci rendtartás előírásainak
megfelelően
Szakmai felkészültség javítása: alapvizsga, szakvizsga kötelezettségek
teljesítése, folyamatos önképzés, tanfolyami képzés
Összevont hivatalok egységes ügyiratkezelésének megszervezése

A munkáltatói jogkör gyakorlója az önkormányzati a határozat alapján készítse el a
köztisztviselők egyéni teljesítmény követelményét.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős:
Mészáros László polgármester
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
3/2009. (II.03.) Lesencefalu Képviselő-testületi határozat
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye”
Települések Körjegyzősége köztisztviselői tekintetében 2008. évre a következő
kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:
Kiemelt önkormányzati célkitűzése
Lesenceistvánd
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• szüreti felvonulás lebonyolítása
• különös figyelem a bevezetett építményadóra
Lesencetomaj
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
Uzsa
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
Lesencefalu
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
• hulladékgyűjtés átszervezésével kapcsolatos feladatok előkészítése
Kiemelt hivatali célkitűzés:
•
•
•
•
•

Európai uniós választás, népszavazás törvényes lebonyolítása
Önkormányzati vagyonkatesztetek bontósítása
Önkormányzati rendetek harmonizációja a belső piaci rendtartás előírásainak
megfelelően
Szakmai felkészültség javítása: alapvizsga, szakvizsga kötelezettségek
teljesítése, folyamatos önképzés, tanfolyami képzés
Összevont hivatalok egységes ügyiratkezelésének megszervezése
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A munkáltatói jogkör gyakorlója az önkormányzati a határozat alapján készítse el a
köztisztviselők egyéni teljesítmény követelményét.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős:
Kigyós Ferenc polgármester
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
3/2009. (II.03.) Uzsa Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye”
Települések Körjegyzősége köztisztviselői tekintetében 2008. évre a következő
kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:
Kiemelt önkormányzati célkitűzése
Lesenceistvánd
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• szüreti felvonulás lebonyolítása
• különös figyelem a bevezetett építményadóra
Lesencetomaj
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
Uzsa
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
Lesencefalu
• önkormányzati pályázatok elkészítésében, elszámolásában közreműködés
• önkormányzati
honlap
készítésében,
folyamatos
aktualizálásában
közreműködés
• hulladékgyűjtés átszervezésével kapcsolatos feladatok előkészítése
Kiemelt hivatali célkitűzés:
•
•
•
•
•

Európai uniós választás, népszavazás törvényes lebonyolítása
Önkormányzati vagyonkatesztetek bontósítása
Önkormányzati rendetek harmonizációja a belső piaci rendtartás előírásainak
megfelelően
Szakmai felkészültség javítása: alapvizsga, szakvizsga kötelezettségek
teljesítése, folyamatos önképzés, tanfolyami képzés
Összevont hivatalok egységes ügyiratkezelésének megszervezése

A munkáltatói jogkör gyakorlója az önkormányzati a határozat alapján készítse el a
köztisztviselők egyéni teljesítmény követelményét.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős:
Kovács Károly polgármester
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
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3.) Vegyes ügyek
3.1. Víziközmű társulással kapcsolatos tájékoztatás
Tóth Csaba polgármester: A víziközmű társulással kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat.
Elmondta, hogy a társulás jelenleg végelszámolás alatt áll. A végelszámolást az OTP Bank és a cégbíróság
akadályozta meg. A társulás a végelszámolással megbízott egy céget, mely cégnek feladata a teljes
végelszámolással kapcsolatos teendők ellátása. A cég egyik képviselőjét Arnold Jánosnak hívják, a víziközmű
társulás tagjai őt ismerhetik. A beruházás pénzügyi lebonyolítója is ő volt. A társulással kapcsolatos anyagokat
elvitték, jelenleg is dolgoznak vele. A fő problémát az okozza, hogy a számlán lévő jelenlegi pénz a végső
osztozkodáshoz kevés. A pénz nagy részét a lesenceistvándi és a lesencefalui befizetések teszik ki. Az egyezség
úgy alakult ki, hogy amikor a beruházási területet a települések egymás között felosztották, a közös területeket
Lesencetomaj felvállalta. Lesencetomaj azonban így is csak 49 %-ot tudott elérni, nem pedig 51 %-ot. Így nem
tudott önállóan dönteni a víziközmű küldötteivel, hiszen nem volt meg a megfelelő részük. Lesencetomaj
település polgárainak kellett azonban a 49 %-ot befizetni, hiszen a rájuk eső rész ennyi. Miután belátták, hogy ez
nem működőképes, megkeresték Lesenceistvándot és Lesencefalut, hogy együttesen csökkentsék le a
lesencetomaji szakaszt. Ezek után Lesencetomaj közigazgatási határától számítva a tapolcai laktanya területéig a
terület a 4 önkormányzat között fel lett osztva. Ennek megfelelően csökkent Lesencetomaj 49 %-os beruházási
aránya 45 %-ra. A megbízott cég előkészíti, hogy mennyi volt az összes befizetés, mennyi befizetésnek kellett
volna lenni, mert minden településnek van kintlévősége, illetve mennyit kellene összességében a településeknek
befizetniük. A meglévő pénzt olyan arányban kell az önkormányzatok között szétosztani, mint ahogy a
befizetések történtek. Véleménye szerint az elszámolás rövid időn belül elkészül. Az önkormányzatok
létrehoztak egy elkülönített bankszámlát, melyre a víziközmű díjak érkeznek, elősegítve, hogy településenként
legyen a pénz elszámolva, ne pedig együttesen. Megkérdezte Mészáros László polgármestert, hogy a válasz
kielégítő volt-e.
Mészáros László polgármester: Megköszönte a választ. Az alábbiakat szűrte le az elhangzottakból. A 4
település a beruházás befejeztével aktiváltak egy eszközállományt. Ennek az eszközállománynak az értékével
arányos befizetéseknek kell lenni a településeken.
Illés Dezső képviselő: Elmondta, hogy az osztozkodás – szabályait - tekintve egyszerű lesz. A megállapodás úgy
szólt, hogy ahol keletkezett a pénz, ott is lesz felhasználva. Ha a befizetések összege túllépi a beruházás összegét
a település visszakap pénzt, ha a beruházás összege nagyobb mint a befizetés, az önkormányzat befizet pénzt.
Megkérdezte Tóth Csaba polgármestert, hogy a víziközmű társulás megszűnt-e már.
Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a társulás még nem szűnt meg, jelenleg folyik
a felszámolás.
További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 18,35-kor bezárta.
Mészáros László
polgármester

Nagyné Simon Margit
megbízott körjegyző

Tóth Csaba
polgármester

Kovács Károly
polgármester

Kígyós Ferenc
polgármester

Németh Vincéné
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sáfár Béla
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Bogdán Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szántó László
Jegyzőkönyv-hitelesítő

