Kishartyán Községi Önkormányzat
2013. szeptember 20-án
megtartott ülésének jegyzőkönyve

14/2013.
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Jegyzőkönyv
Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 20-án
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Ferencz Róbert
Ferencz Viktor
Sándor Attila
Sálek László
Varga Oszkár
Tanácskozási joggal:
Köröskényi Péter
Varga Sándorné

képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
polgármester

jegyző
pénzügyi főelőadó

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes.
Előterjeszti napirendi javaslatát:
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Varga Sándorné pénzügyi főelőadó
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról.
Előterjesztő: Varga Sándorné pénzügyi főelőadó
3.) Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés vásárlása
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
4.) Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Varga Sándorné pénzügyi főelőadó
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)
Szóbeli kiegészítésként elmondásra kerül, hogy az írásos előterjesztés tartalmazza a
költségvetés módosításának indokait, szükségességét. Ennek alapján készült el a rendelet
módosítás tervezete.
A Képviselő-testület az előterjesztést áttekintését követően egyhangú 5 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotja:
Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013.(IX.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
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2.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról.
Előterjesztő: Varga Sándorné pénzügyi főelőadó
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § figyelembevételével az
önkormányzat költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Kishartyán
Önkormányzata 2013. év első félévi gazdálkodásáról készült a beszámoló.
Az Önkormányzat költségvetését az 1/2013.(II.15.) sz. önkormányzati rendelettel fogadta el
Kishartyán Község Képviselő-testülete. A rendeletben meghatározásra kerültek a 2013. évi
költségvetés előirányzatai és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. A
gazdálkodási év során ezeket az előírások betartásra kerültek és érvényesítetve lettek.
A 2013. I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát
sikerült megtartani.
Az Önkormányzat stabil megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszik.
Cél továbbra is feladatellátás színvonalának, gazdálkodásunk biztonságának megtartása.
A számszaki adatokat a kiküldött írásos anyag tartalmazza.
Az előterjesztésben foglaltak áttekintését követően Kishartyán Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2013. (IX.20.) határozata
Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetés teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2.) Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés vásárlása
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bek.
21. pontja rögzíti, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik kiemelten a víziközműszolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a
helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. Önkormányzatunk a Vksztv. alapján
ellátásért felelősnek minősül.
A 2011. december 31-én hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény
(a továbbiakban: Vksztv.) szerint az állam, valamint a települési önkormányzat kötelessége és
joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és –
tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.
A víziközmű-szolgáltatást
önkormányzati tulajdonú
szolgáltatással összefüggő
Vízművek ZRt. végzi az
alapján.

településünkön az ivóvíz- vagy/és szennyvízszolgáltatás esetében
víziközművek biztosítják. A településünkön a víziközműszolgáltatói feladatokat az ÉRV. Északmagyarországi Regionális
önkormányzatunkkal kötött üzemeltetési szerződésben foglaltak
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A Vksztv. 16. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a víziközmű-üzemeltetési feladatok ellátására
üzemeltetési szerződés kizárólag olyan társasággal jöhet létre, amely kizárólag az ellátásért
felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll.
Önkormányzatunk jelenleg nem tulajdonosa az ÉRV. ZRt-nek, ugyanakkor az MNV Zrt.,
mint az ÉRV ZRt. tulajdonosi jogkörgyakorlója lehetőséget biztosít arra, hogy azon
önkormányzatok a Társaság tulajdonosává váljanak, amelyek víziközműveit az ÉRV ZRt.
üzemelteti.
Az ellátás biztonságának, a szolgáltatás minőségének fenntartása és növelése okán mind az
önkormányzatunk, mind a víziközmű-szolgáltató érdeke, hogy az önkormányzatunk
részesedést szerezzen a Társaságban.
Az ÉRV. ZRt. törzsrészvényeihez a jogszabályok és az Alapszabály által biztosított teljes
körű részvényesi, vagyoni, közgyűlési és kisebbségi jogok fűződnek.
Az ÉRV ZRt. részvényei névre-szóló részvények, „A” sorozatúak
A vételre felajánlott részvény névértéke 10.000 Ft, vételára 28.500 Ft.
A dokumentáció áttekintését és a szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 5
egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozza:
Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2013. (IX.20.) határozata
Kishartyán Önkormányzatának képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV.
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-ben való részesedés
megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” típusú részvény
megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től 10.000 Ft
névértéken, 28.5000 Ft vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a
vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület a továbbiakban hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja
munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Varga Oszkár
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző
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