ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014.szeptember 15. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
(3780 Edelény, Bányász út 2.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról
Előadó: jegyző

A b o d, 2014. szeptember 15.
Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15. napján az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal épületében (3780 Edelény,Bányász út 2. szám) megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:

Restyánszki Gábor polgármester,
Zsemkó János alpolgármester,
Bartus Gábor képviselő,
Berkesi László képviselő.

Igazoltan távol maradt: Fekete Józsefné képviselő
Igazolatlanul távol maradt: -Tanácskozási joggal jelen vannak: Vártás József jegyző
Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 főből álló testületből 4 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját:
1./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról
Előadó: jegyző
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
van-e valami észrevétel, javaslat, indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat indítvány
nem volt.
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását:
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjaira tett javaslatot 4 „igen" szavazattal 0 „nem”
szavazattal, 0 tartózkodás mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2014.(IX.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendi pontját
az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról
Előadó: jegyző
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Elfogadott és tárgyalt napirend:
1./ Napirendi pont tárgya:
1./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011.évi CCIX.törvény 11.§-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében tizenöt
év időtávra szóló gördülő fejlesztési terv készítésének kötelezettségét írja elő. A Gördülő Fejlesztési
Terv elkészítésének és benyújtásának határideje minden év szeptember 15.napja, és a benyújtás
költségeinek viselője a viziközmű –törvényben a terv elkészítésére és benyújtására kötelezett felelőse
viseli, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal díj fizetését írja majd elő.
Az ÉRV ZRt. a partneri együttműködés jegyében az Ellátásért felelős igénybejelentése alapján vállalja a
Gördülő Fejlesztési Terv benyújtását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé,
amennyiben azok az ÉRV Zrt. által javasolt formában és tartalommal kerülnek elfogadásra, vagy annak
megfelelő módosításai megküldésre kerülnek részükre, valamint a kapcsolódó eljárási díjak az
Önkormányzat részéről megfizetésre kerülnek
Restyánszki Gábor polgármester tájékoztatja a Testületet, hogy felvette a kapcsolatos az ÉRV ZRt.
szakembereivel, és kérte őket, hogy a faluvégén (Edelény felől) lévő tűzcsapot néha nyissák meg, mert
pang a víz a rendszerben. Nincs elég fogyasztó, és ezért van gond a víz minőségével.
Almási Lászlóné elmondta, hogy az ÁNTSZ felszólította a szolgáltatót, hogy a vízminőségre
figyeljenek, mert kóli baktériumot találtak benne. Ez is az alacsony vízfogyasztás miatt van.
Restyánszki Gábor polgármester -mivel kérdés, vélemény nem volt- a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen,0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett-valamennyi képviselő
döntésben való részvételével-elfogadta,majd meghozta az alábbi határozatot.

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2014.(IX.15.)H A T Á R O Z A T A
Tárgy: VÍZIKÖZMŰ-RENDSZERRE

VONATKOZÓ

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI

TERV JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Víziközműrendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abod község
víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó 2015-2029.
évekre kiterjedő ÉRV ZRt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet és
Beruházási Tervet a határozat mellékleteként elfogadja és megbízza az
üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
felé benyújtsa.
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2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a víziközmű bérleti-és
használati díjakból befolyó összegből kerül biztosításra.
Határidő: 2014.09.15.,
Felelős: polgármester, jegyző
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A

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Abod Önkormányzat
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ÉRV ZRt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja**: Sz-89 Abod szennyvízrendszer

Gördülő fejlesztési terv a 2015 - 2029 Időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Szennyvíz
Melléklet a 60/2014.(IX.15.) határozathoz
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A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Abod Önkormányzat
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ÉRV ZRt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja**: Sz-89 Abod szennyvízrendszer

Gördülő fejlesztési terv a 2015 - 2029 Időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
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Beruházás megnevezés
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Gördülő fejlesztési terv a 2015 - 2029. Időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
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A tervet benyújtó szervezet megnevezése:Abod Önkormányzat ellátásért felelős/ ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ÉRV ZRt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:(ivóvíz)
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: nincs
Víziközmű-rendszer kódja**: I-130 (Abod víziközmű rendszer)
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A

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Abod Önkormányzat ellátásért felelős/ ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ÉRV ZRt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: (ivóvíz)
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: nincs
Víziközmű-rendszer kódja**: I-130 ( Abod víziközmű rendszer)

Gördülő fejlesztési terv a 2015 - 2029 Időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Ivóvíz

Napirendi után:
Bartus Gábor képviselő érdeklődni szeretne, hogyan működik a szociális faprogram, ki vehet benne
részt , és milyen feltételek mellett van lehetőség arra pályázni.
Restyánszki Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy még nem jelent meg erre
vonatkozóan semmiféle rendelkezés, csak a médiában hallott róla, az pedig nem mérvvadó.
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben erre vonatkozóan
megjelenik a BM rendelet , arról mindenképp fog tájékékoztatást adni.
Restyánszki Gábor polgármester –mivel , más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a
képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.
k.m.f.

Vártás József
jegyző

Restyánszki Gábor
polgármester
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