
 
SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2017. szeptember 26. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 
(3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt ülésének 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 

26. napján az  Edelényi   Közös Önkormányzati  Hivatalban (3780 Edelény,  
István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Oláh Lajos polgármester  
     Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester  
     Molnár Andrásné képviselő 
 
 Igazolatlanul távol:   Gáspár Krisztián képviselő 
                Indre Karolina képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  Ambrusics Tibor aljegyző 
  Dr. Sáhó Anna fogalmazó 
 
         
Oláh Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 
3 fő jelen van. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 
 

1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
jóváhagyásáról 

          Előadó: polgármester 
 

Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a Képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját - 3 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 
 

1./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
          Előadó: polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a testületi határozat értelmében a 
víziközmű-hálózatra vonatkozó 2018-2032. évekre kiterjedő ÉRV Zrt. által készített 
Gördülő Fejlesztési Tervet, a Beruházási Tervet a határozat mellékleteként elfogadja, 
és megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal felé nyújtsa be. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a vízi-közmű 
bérleti és használati díjakból befolyó összegből kerül biztosításra. A határozatban 
rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer eszközeinek fejlesztését szolgáló használati díjat, 
mint rendelkezésre álló tervezett fejlesztési forrás, 254.000 Ft/év 100%-át az előre 
nem látható, rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére kívánja 
felhasználni. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem hangzott el – szavazásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                     33/2017.(IX.26.) H A T Á R O Z A T A 
 
Tárgy: Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
            jóváhagyásáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szakácsi község víziközmű-hálózatára (ivóvíz és 
szennyvízhálózat) vonatkozó 2018-2032. 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. 
 

3. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
település I-46-Á-14 kódszámú víziközmű-rendszere 
eszközeinek fejlesztését szolgáló használati díjat, mint 
rendelkezésre álló tervezett fejlesztési forrás (254.000 
Ft/év) 100%-át az előre nem látható, rendkívüli 
helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére kívánja 
felhasználni. 

 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
Felelős:     Polgármester, Jegyző 

 
 
 

Melléklet a 33/2017.(IX.26.) határozathoz 

 
NYILATKOZAT 

 
Szakácsi település I-46-Á-14 kódszámú víziközmű-rendszere eszközeinek 
fejlesztését szolgáló használati díj, mint rendelkezésre álló tervezett 
fejlesztési forrás (254.000 Ft/év) 100%-át az előre nem látható, rendkívüli 
helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére kívánjuk felhasználni. 
 
Indoklás: 
 
A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0015 számú Lak, Hegymeg, Szakácsi, Tomor és Irota 
Községi Önkormányzatok ivóvízminőség-javítófejlesztést célzó beruházása keretében 
a település az I-46-Á-1 Kelet-borsodi Regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozott, 
az egykutas vízellátó rendszere megszűnt. 
A beruházás keretében a meglévő, és használatban maradt vízi közmű vagyon teljes 
mértékben felújításra került. Fentiek miatt az évente képződő használati díjat a 
Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032 közötti időszakában100 %-ban a rendkívüli 
helyzetből adódó azonnali feladatok megoldására kívánjuk felhasználni. 

Kelt: ……………………….., 2017. ………………… ………….. 

ph. 
…………………………………….. 

                  közműtulajdonos 
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2. melléklet a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelethez                     
Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032  időszakra 

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ÉRV ZRt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató* 
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ÉRV ZRt.                  
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz                  
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:                    
Víziközmű-rendszer kódja**: I-46-Á-14 Szakácsi víziközmű-rendszer                    
                        

A B C D E F G H I 

Fontossági 
 sorrend Beruházás megnevezése 

Vízjogi 
 üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély  
száma 

Az érintett 
ellátásárt 
felelős(ok) 

megnevezése 

Tervezett nettó 
költség 

[eFt] 
Forrás 

megnevezése 

Megvalósítás időtartama Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Kezdés Befejezés (rövid/közép/ 
hosszú) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Rendkívüli helyzetből adódó 
azonnali feladatok   Szakácsi 3 810 Használati díj     Rövid-Közép-

Hosszú x x x x x x x x x x x x x x x 

2                                               

3                                               

4                                               

5                                               

6                                               

7                                               

8                                               

9                                               

10                                               

11                                               

12                                               

…                                               

                        
             *   a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni                     
            **   A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód                    
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Oláh Lajos polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el - 
megköszönte a Képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

       Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
          aljegyző           polgármester 
 
 


