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Jegyzőkönyv

Készült: Monostorapáti Önkorm ányzat Képviselő-testtiletének, Hegyesd Önkormányzat
Képviselő-testtiletónek, Taliándörögd Önkorm ányzat Képviselő-testtiletének,
Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testtiletének, Vigántpetend Önko rmlnyzat
Képviselő-testületének 2017. április 19-én lszerdánl 19.00 órai kezdettel megtartott
egytittes üléséről

Helve:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
8296 Monostorapáti, Petőfi a" l23.

Jelen vannak:

Takács péter
Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet

MolnárAndrea
Soós Gyula
Varga János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bei elentette:
Szé1l Pál

Taliándörögd

kepviselő

közsée onkormánvzata részéről:

Mohos József
Hoffner Tibor
prácser Miklós
Stumpf Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bei elentette:
Szőrös Áaam

képviselő

kapolcs község onkormánvzata részéről:
Göntér Gyula

polgármester
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Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc

kocsis csaba

képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bei elentette:

MohosAttila

képviselő

vigántpetend község onkormánvzata részéről:
Győriványi Daniel
kardos Tibor
Ács Szilvia
Kovács Miklós

polgármester
képviselő
kepviselő
képviselő

Távolmaradását bei elentette:

GiiczZoltán

képviselő

Hegyesd község Önkormányzata részéről:
stark sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné

polgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bei elentette:
kovács krisztián
Mondli István Béla

képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal meghívottak
Takáes

Lász|őné

Jegyzőkönyrryezető:

1egyző

Domonkos Istvánné

őtte az együttes ülésen megjelent képviselŐ-testiileti
jelenléti
ívek alapján megállapította, hogy a képviselő-testtiletek határozatképesek,
tagokat. A
hisz Monostorapáti község Képviselő-testiiletének 6 taga, Taliándörögd község
Önkormányzata Képviselő-testiiletének 4 tagtra, Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtesttiletének 4 tagJa, Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtiletének 4 tagtra,
Hegyesd község Onkormányzata Képviselőtestületének 3 tagja jelen van. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az őt település együttes ülésének összehívását Hegyesd és térsége
szelrtyvizelvezető rendszerrel kapcsolatos ügyek indokoltrák. Majd ismertette a napirendi
pontokat, hozzátette az előterjesztéseket a képviselők kézhez kapták és amennyiben
egyetértenek az abban foglaltakkal javasolta a napirendi pontok elfogadását. Felkérte a
képviselő-testiiletek tagjait kézfeltartással jelezzékha egyetórtenek a napirendi pontokkal.

Takács Péter polgánnester köszönt
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Kapolcs, Vigantpetend és Hegyesd

Monostorapáti, Taliándörögd,
önkormányzatának

Képviselő-testtiletei

ffianguiag

községek
határozathozata| nélkÜl elfogadta az

alábbi:

Napirendet:

1.1

a Hegyesd

Megállapodás

szennyvíze|ve7lt9; és

tisztítómű-rendszerellátásánakbiztosításaérdekében
Előadó: Takács Péter polgármester

2.1Megállapodásahegyesdiszennyvíztisztttó.telep
működését segítő aggregátor tulajdonjogáról,
üzemeltetésérő1

Előadó: Takács Péter polgármester

1" napirend: Megállapodás

a

Hegyesd szennyvíze|vezető, és tisztítómű_ rendszer

ellátásának biztosítása érdekében

Hegyesd szernyvíze|vezető_ és tisztítómű_
Takács Péter polgármester elmondta elsőként a
kapcsolatos ekíterjesztéshez kérte
rendszer ellátásának biztosítása érdekeben meiarupoqá;sal
a képviselőket kézfeltartással
a képviselők javaslatait. Hozzásző7ás hiániaban felkérte
foglaltakkal_ Elsőként Monostorapáti
jeIezzék egyetértésiszándékukat a" etol"|Éztésben
a,
to"se g képviselő+estiiletét kérte fel a szav azásr

egYhangÚlag,
Monostorapáti község önkormányz atának Képviselő-testiilete

6

igen

szavazattal, megltozta az a|ábbí határozatot:

3|l20L7"(IV.19.) Ökt.

számú h a t á r ozatot
MonostorapátiközségÖnkormányzataKépviselő-testiilete
a2L-02422-1-005-00-00azonosítóvalrendelkezőHegyesd

,,"*,y,í,"Ivezetőés-tisztítővíztközmú-rendszerenlévő

ettatasertfelelősökaMagyarEnergetikaiésKözműHivataltól kupptl VK!|10_201712005-í
"ruaalyirari
§ valamint az
, teiíratszám,61evé1 és a Vksztv, 611B.,létrehozták
<ZOií
a
5/G. §," előírásainak megfelelően
,,Megáliapodás a Hegyesd szennlvízeMezető és _ tisztító
vfuikőzmű-rendszeren ellátásának biztonsága
érdekében"című megállapodást,

képviselő
Monostorapáti település Önkormányzatának
ezető
tért az)a|, ho gy a H e gy99d szenrtyv ízetv
t". ttir.t.
"iv,
felelőseinek
és tísztítő vízlközmú_ád.r". ellátásért|ássa eL Az
képviseletét,Monostorapáti Önkormányzat
ellátásértfelelősökaHegyesdszenrtyvíze|vezetőés

tisztítóvízíközmú-rendJ'erenfennállótulajdoni

e.a"t.tt'egéneknettókönyvszerintiértékétéstulajdoni
arinyát az aláhbíak szerint rőgzítík:-

M";;;r-ú

település ,,"tto könyv szerinti

érték:

4

660.043 .822-F

Taliándörögd
3

t

44,7 0 Yo

település nettó könyv szerinti

69.I 52.026-F t 25,00

értéke:

oÁ

Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke:220.014.607Ft 14,90 Yo

Vigántpetend település nettó
1

könyv szerinti

értéke:

24.03 5.08 I -ft. 8,40 Yo

Hegyesd település nettó könyv szerinti értéke:I03.362.567ft.7,00 Yo

Monostorapáti település Önkormrányzatának képviselő
testtilete felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt
"Megállapodás a Hegyesd szemyvízelvezető és - tisztító
vizlkőzmú-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében"
című megállapodást az ellátásért felelősök közös
képviselőjeként aláírja.

Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester

2017.április25.

Takáeg_ PéteI polgármester felkérte Taliándörögd község képviselŐ-testtiletének tagait
kézfeltartás sal jelezzék egyetértési szándékukat az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Taliándörögd község Önkormányzatának Kópviselő-testtilete egyhangÚlag,4 igen szavazatta|,
el fo gadta az alábbi határ ozatot:

3lt2017"(IV.19") Ökt"

számú hat ár oz at

ot

község Önkormányzata Képviselő-testiilete
-02422- 1 - 00 5 -00- 00 azono sítóval rendelkező

Taliándörögd
a 21

Hegyesd szennyvízelvezető

és

tisztitő vizlközmő-

rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és
kapott
Kőzmű-szabályozási Hivataltól
VKEFFO 2017120054 (20L7) ügyiratszámú levél és a
Vksztv. 61/8. § valamint az 5lG. § előírásainak megfelelően
a Hegyesd
Iétrehozták a
"Megáilápodás

szennyvízehezető

és

tisztítő vuikőzmű-rendszeren

etlátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Taliándörögd

település Önkormányzatának képviselő

testülete javasolja, hogy a Hegyesd szennyvizelvezető és tisztitő vízlközmű-rendszer ellátásért felelőseinek
képviseletét,Monostorapáti Önkormányzat |ássa eI. Az

a

Hegyesd szerrtyvizetvezető és
tisztító víztközmű-rendszeren fennálló tulajdoni
érdekeltségéneknettó könyv szerinti értékétés tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rögzítlk:
Monostorapáti település nettó könyv szerinti érték:
ellátásért felelősök

660.043.822-F t 44,7 0

Taliándörögd

oÁ

település nettó könyv szerinti

értéke:

5

25,00 oÁ
Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke:220.014.607Ft 14,90 oÁ
Vigrántpetend település nettó könyv szerinti értéke:
124.035.081-ft.8,40 Yo
Hegyesd település nettó könyv szerinti értéke:103.362.567ft.7,a0 oÁ
3

69 .I 52.026-Ft

település Önkormányzatának kepviselő
alapján felhatalmazza Taliándörögd
fentiek
testtilete
Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt
"Megállapodás a Hegyesd szennyvizelvezető és - tisztító
Taliandörögd

a

viztközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében"
című megállapodásban Monostorapáti önkormányzatot
ne:vezze meg az ellátásért felelősök közös kópviselőjének
és a Megállapodást írja alá.

Felelős:
Határidő:

Mohos József polgármester
2017 . április 25

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testiiletének

tagjait

iérfelta.tással jelezzékegyetértési szandékukat az előterjesztésben foglaltakkal.

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testtilete egyhangúlag,

4 igen

szavazattal,

meghozta az alábbi határ ozatat:

4a2U7"(IV"19.) Ökt.

számú h at ár o zat
cs

o

t

Önkormán yzata Képui s el ő - testtil ete
a 21 -02422- 1 - 0 05 -0 0- 00 azono sítóval rendelkező
Hegyesd szetvtyvízelvezető és - tisztító vizlközműrendszeren lévő etlátásért felelősök a Magyar Energetikai és
Közmű-szab áIy ozási Hivataltól kapott
VKEFFO 20I712005-1 (2017) ügyiratszámú levél és a
Vksztv. 61/8. § valamint az 5lG.,§ előírásainak megfelelően
létrehozták a "Megállapodás a Hegyesd
sze nnyvíz e lv ezet ő é s - ti sztító v fuikő zmű- ren d sze ren
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Kapo

l

kö

z s ég

Kapolcs település Önkormányzatának

képviselő
testülete javasolja, hogy a Hegyesd szernyvizelvezető és tisztttő vízlkőzmű-rendszer ellátásért felelőseinek
képviseletét,Monostorapáti Önkormányzat lássa el. Az
ellátásért felelősök a Hegyesd szennyvízelvezető és
tisztító vizikőzmű-rendszeren fennálló tulajdoni
erdekeltségének nettó könyv szerinti értékétés tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rőgzítlk:
Monostorapáti település nettó könyv szerinti érték:
660.043 .822-F t 44,7 0 Yo
Taliándörögd település nettó könyv szerinti értéke:

oÁ

52.026-Ft 25,00
Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke:220.014.607_
3 69.I

Ft 14,90 oÁ
Vigántpetend település nettó könyv

szerinti

értéke:

oÁ
124.03 5.081 -ft.. 8,40

Hegyesd település nettó könyv szerinti értéke:|o3.362,567_
ft..7,0a Vo
a
Kapolcs település önkormany zatának képviselő testi.ilete
Onkormányzat
Kapolcs
fentiek alaplán fe|hata\mazza a,,Megállapodás
a Hegyesd
mellékelt
a
Polgármestá.et, hogy

szennyvíze|veze,tőéstlsztitővízlközmú-rendszeren

ellátásának biztonsága érdekében"című megállapodásban
Monostorapáti önkormányzatot neyezjze meg az
fetelősök közös képviselőjének és a

ellátásért

Megátlapodást írja alá,

Felelős:
Határidő:

Göntér Gyula polgármester
20t7, április 25,

kéPviselŐ-tesÜletének tagjait
Takács péter polgármester felkérte Vigántpetend ,község
pont előterjesztésével,
első napirendi
kézfe|tartással jelezzék amennyiben egyetárt eiek az

egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
Vigántpetend község önkormányzatának Képviselő_testiilete
elfo gadta az alábbí határ ozatot:
26t2077.(IV.19") Ökt.

számú h a t á r ozat ot
vigántpetend község önkormán yzata képviselő_testtilete
Á

zi -oz+zz-

1 -

00 5 -00-

00 azono sítóval rendelkező

Hegyesd szennyvizelvezető és -

,"Űr"."rr

Közmű-szab

tiszlítő vízlközmű-

lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és
kapott
Hivataltól
áIyozásí

VKEFFO2OI-7]2O05-1(2OI7)ügyiratszámúlevélésa
Vksztv.orte.§valamintaz5lG.§előírásainakmegfelelően

létrehoztáka"MegáltapodásaHegyesd

szennlvíze|vezetőéstisztítővfuikőzmű.rendszeren
ellátásánakbiztonságaérdekében''címűmegállapodást.

Vigántpetend település Önkormányzatának, képviselő
_
t*jiir.il javasolja, irogy u Hegyesd szemyvizelvezető és
tisztító vízkőzmú_iá.rds"er. ellátásért felelőseinek
Az
képviseletét,Monostorapáti Önkormányzat |ássa e./..
és
e[atasert felelősök a Hegyesd szenrlyvízelvezető

tísztítő vizlkőzmő-rendJzeren fennálló

tulajdoni
tulajdoni
és
értékét
érdekeltségéneknettó könyv szerinti
ar ány át az alábbíak szerint rő gzítík:

Monostorapáti település nettó
66a.043 "S22-F t 44,7 0 Yo

könyv szerinti

érték:

Taliandörögdtelepülésnettókönyvszerintiértéke:

7

t 25,00 oÁ
220.014.607_
Kapolcs ielepülés nettó könyv szerinti értéke:
Ft I4,9O Yo

3 69.1 52.a26-F

Vigántpetendtelepülésnettókönyvszerintiértéke:

124.035.08!-ft.8,4ó %
Hegyesdtelepülésnettókönyvszerintiértéke:I03.362.567ft.7,00 oÁ

VigántpetendtelepülésÖnkormányzatánakképviselő
testtileteafentiekalapjánfe|hata\mazzaVigántpeten|
Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt
,,Megáffidás He§yesd szernyvíze'vezető és _ tisztító

a
viz*aiÁu_rendszeren ellátásának biztonsága érdekében"
című megállapodásban Monostorapáti önkormányzatot
képviselőjének
nevezze Á"gi" ellátásért fetelősök közös
és a Megállapodást írja alá,

Felelős:
Határidő:

Győriványi Daniel polgármester
2017 , április 25
tagiait

képviselő_testtiletének
Takács Féter polgármester .felkérte Hegyesd l,<ö_zség
naPirendi
Pont elŐterjesztésével'
Ji"k urelső
kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetért

egyhangúlag, 3 igen szavazatta|,
Hegyesd község Önkormány zatának Képviselő_testülete
meghozta az alábbi hatát ozatot:

:JlDnű"GV.19.) Ökt.

számú h at á r ozatot
Hegyesd község

Önkorman yzata Képviselő.-testülete

a21.02422-t-óos-oo-00azonosítóvalrendelkező

l

és

tisztítő vízíkőzmúEnergetikai és
Magyar
rendszeren tevo Ótlátásért felelősök a
kapott
Hivataltól
Közmű-szab ályozási
a
vr<erró z0{.7D005_1 (20I,7) ügyiratszámú levél és
megfelelően
vkr"t r. oílB. § valamint az 5lG. § előírásainak

rregyesa szewtyvíze\vezető

létrehoztáka"MegállapodásaHegyesd

szennyvízeVezetőéstisztítóvíziközmű-rendszeren
ellátásánakbiztonságaérdekében''címűmegállapodást.

képviselő
és szewtyvízelvezető
testüúe javasol]a, hogy a Hegyesd
felelőseinek
vizlközmú_rendszei- ellátásért

Hegyesd település Önkormányzatának

tisztító

lássa
képviseletét,Monostorapáti Önkormanyzat

eL Az

ellátásértfelelősökaHegyesdszenrtyvízelvezetőés
tisztító vizlkőzmú-rendJreren fennálló tulajdoni
erdekeltsegéneknettókönyvszerintiértékétéstulajdoni
arányát

az atábbíak szerint rőgzittk:

M;;;."páti
660.043 .822-F

t

települé. *tto könyv szerinti

44,7 0

érték:

oÁ

raria"Járúa telápülés nettó könyv szerinti

értéke:

8

3 69.1 52.a26-F t 25,00 Yo
Kapolcs település nettó könyv szerinti értéke: 220.014.607Ft 14,90 aÁ

könyv szerinti értéke:
124.035.08I-ft. 8,40 oÁ
Hegyesd település nettó könyv szerinti értéke:I03.362.567ft.7,00 oÁ
Vigántpetend település nettó

Hegyesd település Önkormán yzatának képviselő testülete a
fentiek alapjin felhatalmazza Hegyesd Önkormányzat
Polgármesterét, hogy a mellékelt "Megállapodás a Hegyesd
szennyvizelvezető és
tisztitő vízlközmű-rendszeren
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban
Monostorapáti önkormányzatot nerezze meg az
ellátásért felelősök közös képviselőjének és a
Megállapodást írja alá.

Felelős:
Határidő:

Stark Sándor polgármester

2017.apilis25

2. napirend: Megállapodás a hegyesdi szennyvlztisztítő telep működését segítő
aggregátor tulajdonjogáról, üzemeltetéséről

Takács Péter polgármester a második napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy telep
működését segítő aggregátor tulajdonjogáről izemeltetésről szóló határozat tervezetét a
képviselők megkapták. Vélemény,hozzászőlás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék amennyiben egyetértenek a határozat tewezettel, amely azt
tartalmazza, hogy az okmány irodai papírokban tulajdonoskétt a Monostorapáti község
Onkormányzata kerüljön felttintetésre, de társként a többi helyi önkormányzat is szerepeljen.
Felkérte Monöstorapáti község képviselő-testtiletét szíveskedjenek kézfeltartással jelezni
egyetértési szándékukat.

Monostorapáti község Önkormányz atának Képviselő-testíilete egyhangúlag,
szav azattal

meghozta az alábbi határ ozatot:

32t2077.(IV.19.) Ökt"

6

igen

számú h a t á r a zat ot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete hozzájáru| althoz, hogy a Veszpróm és Térsége
Szennyvízelvezetési és - kezelési Kohéziós Alap Projekt
keretében létrejött hegyesdi szetlrtyviztisztitő telep,
valamint a rendszerhez hrtoző szenrtyviz átemelők
folyamato s villamo s energi a ellátás a érdekében megvás árolt

egy 2RF-1800 típusú,XXS-975 forgalmi rendszámú,
TSC0200468982683L alvázszámí vontató aggregátor
tulajdonosaként Monostorapáti község Önkorm ányzata
szerepeljen, társként megjelölve a
helyi

önkormányzatot. Aggregátor üzemben tartőja:
Bakonykarszt Yíz- és Csatornarnű Zrt. Képviselő-testtilet
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szőIő

9

megállapodást aláíqa.

Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
azonnal

tagjait
Takács péter polgánnester felkérte Taliándörögd község képviselŐ-testi.iletének
kérf"lt.rtr"r*Ü elezáeuegyetértési szándékukat az előterjesztéssel kapcsolatosan,
g, 4 igen szavazattal,
Taliándörögd község önkormányz atánakKépviselő_testülete egyhangúla
meghozta az alábbí határ ozatot,"
32t2017. (IV.19.) Ökt. számú

határ ozatot
község Önkormányzata

Képvisetőés Térsége
Veszprém
a
testülete hőzzájaru| úthoz, hogy
projekt
Szennyvízelvezótési és _ kezelési Kohéziós Alap
keretéúenlétrejött hegyesdi szewryvíztísztítőt"l"_q,
valamint a rendszerhez tartoző szenrryvíz átemelők

Taliándörögd

folyamato s villamo s energia ell átása érdekében megvásárolt

egy 2RF-l800 típusú,XXS-975 forgalmi rendszámú,
r§COzOo+689826831 a|vázszámi vontató aggregátor
tulaj donosaként Monostorapáti község onkorm ányzata

szerlpeljen, társként megielölve a
önkoimányzatot. Aggregátor üzernben

helyi

tartőja:
Bakonykarszt Yiz_ és Csatornamű Zrt. Képviselő_testiilet
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló
me gá11 apo d ást a|áírja.

Felelős:
Határidő:

Mohos József polgármester
azonnal

tagjait
Takács péter polgánnester felkérte Kapolcs község képviselŐ-testÍiletének

ké"f"lt"rtá.*l j etézreuegyetértésiszándékukat a határozat tervezettel,

Kapolcs község Önkormányzatínak Képviselő-testtilete egyhangúlag,

4 ígen szavazatta|,

meghozta az alábbi hatér ozatot:
41t2017.(IV"19") Ökt.

számú h atár

oz

at

ot

kapolcs község önkormányzata képviselő_testülete

nozzaiaa ulrhor, hogy a Veszprém és Térsége

Szennyvízelvezetési és - kezelési Kohéziós Alap Projekt

keretéfien létrejött hegyesdi szemyvíztisztítő t"l,T,
valamint a rindszerhez ártoző szetvtyvíz áternelők
folyamatos villamos energia ellátása érdekébenmegvásárolt

egy 2RF-1800 típusú,XXS-975 forgalmi reldszémí,
r§cozoo+689826831 drví;;számű vontató aggregátor
g Önko rm ány_zata
megielölve a helyi

tulaj donos aként Mono storap áti közs

é

szer"epeljen, társként
tinkormányzatot. Aggregátor üzemben

l.artőja:

Bakonykarszt Yíz- és Csatornamű Zrt. Képviselő-testtilet
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló
meg

á1l ap o

Felelős:
Határidő:

d ást aláir1 a.

Göntér Gyula polgármester
azonrtal

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testtiletének tagjait

Éérf"|turtársaljelezzék, amennyiben egyetértenek a második napirendi pont előterjesztésében
szereplő határ ozati j avasl attal.
Vigántpetend község Önkormányzatanak Képviselő-testiilete egyhangúlag, 4 Ígen szavazattal
meghozta az alábbl határ ozatot:

27t20l7. (IV"19") Ökt. számú

határ ozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete hozzájaru| allhoz, hogy a Veszprém és Térsége
Szennyvizelvezetési és - kezelési Kohéziós Alap Projekt

keretében létrejött hegyesdi szennyvíztisztító telep,
valamint a rendszerhez tartoző szennyvíz átemelők
folyamato s villamo s energia ell átása érdekében megvásárolt

egy 2RF-1800 típusú,XXS-975 forgalmi

rendszámú,

TSC0200468982683I alvé.zszátmú vontató aggregátor
tulajdonosaként Monostorapáti község Önkorm ányzata
helyi
szerepeljen, társként megielölve a
Ártőja:
üzernben
Aggregátor
önkormányzatot.
Bakonykarszt Yiz- és Csatornamű Zrt. Képviselő-testtilet
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló
m

e

gá11

apo d ást a|áírja.

Felelős:
Hatriridő:

Győriványi Dániel polgármester
azonnal

Takács Póter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testiiletének

tagtratt

k.rf"lturtá.sal jelezzék, ameruryiben egyetértenek az első napirendi pont előterjesztésében
s z erep ő határ ozatteru ezettel
1

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testtilete egyhangúlag,
meghozta az alábbi határozatot,.
19l20t7. (IV"19.) Okt. számú

3 igen

szavazattal

határazatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájáruI althoz, hogy a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és - kezelési Kohéziós Alap Projekt
keretében lótrejött hegyesdi szenrtyviztisztítő telep,
valamint a rcndszethez tartoző szenrtyviz átemelők
folyamatos villamos energia ellátása érdekébenmegvásarolt
egy 2RF-1800 típusú,XXS-975 forgalmi rendszámu,

7L

TSC02004689826831a,tvázszétm.6v9nt{ó'aggregátor
áti köz"s.ég Önko rm ány zata
tulaj do no s aként Mono storap
_ a helyi
,""*.p*ffi--- társként megielölve
--

üzemben

furtőja:

Ont<orm-ányzatot, Aggregátor _
guko"yku,ázt Yíz, es CsatÁ amú Zrt, Képviselő-testület

felbata|mazzaapolgármestert,hogyaZerrőlszóló

megállapodást aláírj a,

Felelős:
Határidő:

Stark Sándor polgármester
azonrtal

értek majd, felkérte a
hogy a napirendi.pontok végére
elmondta,
péter
polgármester
Takács
el véleményeiket,Tájékoztatta a
uogrottakkal r.up*,oűío,an mondjak
jelenlévőket u,
Tanács,
"tt a Társulás ,rr.g."ti,i,"úJt folyámatb a helyezte a Társulási
hogy
a
jelenlévőket,
települései tartoznak, Hozzátette
amelybe Veszprém, Zni e"HegyesJ "ö;-;;"r_oja:t is a-kéPviselŐtestÜletek elé fog majd
mn-c"soratos-ín több dö;tés
a részvételt
folyamat elindult,
,rát"*eny hiányaban megköszÖnte
"*"iiv"r
kerülni a következö hónapokban .grrr{")iiaá,
bezista,
á, u, en.t" z\etet 19 óra 09 perckor
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