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JEGYZŐKÖNYV 
 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi október hó 14. napján, hétfőn 

15 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester   

   Berzi István     képviselő      

   Kiss Ferencné    képviselő 

   

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

 

Távol van: Csathó László     alpolgármester     

         Szabó László     képviselő 

         

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §-

ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 3 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1.) Lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igény 

benyújtása. 

 Előadó: polgármester  

2.) ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés 

megszerzése. 
 Előadó: polgármester  

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1.) Lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igény 

benyújtása. 

 Előadó: polgármester  
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2.) ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés 

megszerzése. 
 Előadó: polgármester  

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 

1.) Lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igény 

benyújtása. 

 Előadó: polgármester  

2.) ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés 

megszerzése. 
 Előadó: polgármester  

 
 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igény benyújtása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A megelőző években is függetlenül attól, hogy ki volt a 

szolgáltató, sor került lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 

támogatási igény benyújtására. Ebben a témában már idén is döntött a testület valamikor 

márciusban. A támogatás igénylésének elbírálási rendje megváltozott. Korábban gesztor 

önkormányzat kijelölésére került sor. A jogszabály szerint az igény benyújtására az 

önkormányzat jogosult, ezért szükséges ebben ismételt döntés, illetve a pályázathoz 

szükséges mellékletek, nyilatkozatok ismételt aláírása. Kérem a képviselő-testület 

hozzájárulását, hogy a támogatási igényünket benyújthassuk, illetve a felhatalmazását, hogy a 

pályázathoz szükséges mellékleteket, nyilatkozatokat aláírhassam! 

 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 124/2013.  (X.14.) határozata 
 

Tárgy: Lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igény 

  benyújtása 

 

Balajt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi lakossági 

víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes 

feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 

módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013. (X. 7.) VM rendelet alapján 

dönt arról, hogy 2013. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igényt kíván 

benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. 

 

Balajt Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázattal kapcsolatos eljárás lebonyolítására, valamint a 



vonatkozó rendeletnek a pályázathoz szükséges mellékletei, nyilatkozatai 

aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés 

megszerzése. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Önkormányzatunk jelenleg nem tulajdonosa az ÉRV. ZRt.-nak, 

ugyanakkor az MNV ZRt, mint az ÉRV. ZRt.. tulajdonosi jogkörgyakorlója lehetőséget 

biztosít arra, hogy azon önkormányzatok a Társaság „tulajdonosaivá” váljanak, amelyek 

víziközműveit az ÉRV ZRt. üzemelteti. A részvényvásárlásról már a 2013. szeptember 25. 

napján megtartott testületi ülésen is volt szó, illetve előterjesztés, javaslat. Akkor elnapoltuk a 

döntést információ hiányában azzal, hogy a következő testületi ülésen visszatérünk rá. 

Információim szerint az ÉRV ZRt. igyekezne minnél hamarabb pontot tenni a részvényeinek 

eladására, ezért is került a mai rendkívüli testületi ülés napirendjei közé és nem vártuk meg 

vele a soron következő testületi ülést, ami október 30. napján lesz. Ugyancsak információim 

szerint csak néhány önkormányzat nem élt a részvényvásárlás lehetőségével, ami 

természetesen nem kötelez semmire sem minket. Több információ nem áll rendelkezésünkre, 

mint ami az előző testületi ülésen rendelkezésünkre állt azzal kapcsolatban, hogy miért volna 

előnyös számunkra ez az egy darab 10.000 Ft névértékű részvény, amit 28.500 Ft vételáron 

vennénk meg. Nem is nagyon gondolkoznánk ezen a vételen, ha anyagilag az önkormányzat 

ezt könnyedén megtehetné, de sajnos nem így állunk. Javaslom, hogy döntsünk a megvétel 

mellett, aztán reméljük, hogy amikor ki kell fizetni, akkor meglesz rá a pénz. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 125/2013.  (X.14.) határozata 

 

Tárgy: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben 

részesedés megszerzése. 

 
Balajt Község 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, 28.500 Ft vételáron. 

 

Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az 

Önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam 

részére megszerzéskori értéken. 

 



Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRt.-vel kötött üzemeltetési 

szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétel-, és a 

vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére. A Képviselő-

testület a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja. 

 

 

Határidő:  közlésre azonnal 

 
Felelős:  polgármester 

 

 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
 

 

Szabó Zoltán polgármester 
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők 

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

   

 

 

   

 

 


