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Jegyzőkönyv
Készült: Zánka Község Önlormányzata Képviselő-testül€tének 2014. júIius 16-án 16,00 órai
kezdettel a Zánkai Közös Önt<ormányzati Hivatalban (Zán_ka Fő út 29.) megtartott lendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Miklós
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Lajos
Antal

Filep
vaíga
Horváth
Péringer

Tanác§kozá§i
Lukács
Sólyom

polgiirmester
alpolgámester
képviselő
képviselő

iogeal megielent:

Ágnes
Glrrla

Filep Miklós polgárm€§ter:

jegyző
falugondnok

Tisztelettel köszönti

Zánka Község Önkormányzat|ínak nyilvá-

nos képviselő_te§tü]eti ülésénmegjelent Képviselőtársait, Jegyző Asszon},t,

Megállapítja, hogy a Képviselő{estület határozatképes, mivel 5 főbői 4 tag jelen van,
Ismelteti a napirendi pontokat, Megkérdezi, hogy van_e valakinek további napirgndi pontra
vonatkozó java§lata,
Javasolja, hogy a műffives grundpáiya köré telepítendő kerítés m€grendelését és a DRv Zrt,
átal megküldött, a víziközmú vagyoít érintő képviseleti jog gyakorlásával kapcsolatos szerZődéseket vegyék napirendre.

Napirend:

í,
2.

3.
4,
5.

6.
7,

Zónka Polgdrmeste Eilatal építéséíe
vonatkozó mű§zaki ellenőri rnegbízás
Előtei esztő : Filep Mikló§ Polgórmesíer
Zdnka Polgóímesteri Hirafurl építéséreyonatkozó vállalkozási szerződés jóváharyása
Előte ri c rzt ő.- Fi le p Ll i k t ós po l gór ne s u r
Ovodai árnyékoló beszerzése
Előteriesztő: Filep Miklós polgármestef
vEBl0o4l1123l2014. ü§/§zámú törvény€sségi javaslat megtárgyalá§a
El őteri e s ztő ; Lukác s Á gne s j e glző
vEB/004/1180/2014, ü§/számú tönényességi felhivá§ megtárgyalá§a
Előterjesztő: Lukác§ Ágnes jegyző
Múfüves grundpálya építóséhezkefité§ megrendelése
Előteriesztő: Filep Miklós polgármester
Az önkormányzati víziközmű vagyont érintő képviseleti jog ryakorlására vonatkozó
szerzódés tervezetek
Előteriesztő: Filep Miklós
?_,(

polgármester

(

Filep Mikló§ polgármestei: Kéri, hogy aki a napilendekkei egyetért, kézfeltafiással szavazzo11,

Á Képyiselő-testület 4 igen szalazattdl- ellenszqvaz.rt
hapirc ndi p o nto kal elío g a.lj a.

és talűzkoüs

nélkül - az elha gzott

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

Zánka Polgármesteri Hivatal építésérevonatkozó múszaki ellenőri megbízá§

Filep Miklós polgármest€r:

A testiilet döntésérrek éftelmében ajánlatot kéfiek a Vektorbau
(bruttó
Invest-től,
1,400,000 Ft) , a Tér_Modell Epítészés Múszaki Irodától, (bruttó 1,350.000
Ft) valamint a veszprémi Beruházási, válalkozási és Befektetési Z!t,{ől (bruttó 1.524.000
Ft). Kit javasol a tesület?
Péringer Antal képvi§elő: A Tér-ModeII építészés múszaki irodát,

aZ a legkedvezőbb,

Filep Mikló§ polgármester: Javasolja a Tér-Modell Építészés Műszaki Irodát megbízni a
feladattal, bruttó 1.350.000 Ft-os ajánlatával, Kéd, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A KépviselőJestúlet 1 igen szavazattal, - elle sza|azal és tartózkodás
köT e l kező hat ár

ozat ot :

(vll.

16.) Z,

131,12014,

nélkíilelfogadta

a

önkorrnányzati HATÁRoZAT
Zánka Község Önkormányzatánal Kepviselőlestülete
a Po]gármesteri Hivatal építésiberuházás műszaki eilenőrzésére bekért aiánlatok köz a TÉR-MODELL
Épitészés Mémöki Iroda KFT, (8300 Tapolca, Kossuth
u.6. képviseli: Horváth Béla üg}a?ezető) bruttó
1.350.000 Ft ös§zegű ajánlatát elfogadja és megbízza a
múszaki ellenőri feladatok ellátásával, A megbízás düát
a 2014. évi költségvetés fejlesztési forásai terhére biztositja.

Megbízza a polgármestert, hogy műszaki ellenőrzésre
vonatozó megbízási s zerződésí íia aIá,

Határidő:

Felelős:
2.

Zánka Polgármest€ri

azonnal
polgáímester

Hivatal építé§éreYonatkozó vállalkozá§i szeEődés jóváhas/á§a

Filep Mikló§ polgármesteri A közbeszerzési eljárás so.án a szerződéskötési moratórium
Iejfut július 14-én. Fellebbezé§ nem éIkezett, tehát aláírható a szerződés, A szerződés része
volt a közbeszelzési páyliatnak. A kiküldött szeúődést a befejezés haáridejével, a szrimlázás ütemezésével és a szuterén szintből kikerülő ö]d elhelyezésévei kapc§olatban lehet kiegészíteni, Más lényegi módosít.is az eledeti lelhivássai és az ajanlattételben szereplő vállalkozási szerződésekhez képest nem volt. AZt kéri a képviselő-testülettől, hogy hatalmazza fel uta,

3

hogy az előbbiekben felsorolt kiegészítésekkelegyütt a vállalkozási szerződé§t aláírhassa.
kinek van kérdése?

Póringer Antal képvi§elő: A szerződésben nem tudja, hogy meniyire szabványos vagy köte_
Iező ezt a szöreget elfogadni. A szerződésből idéz, a 3l1-es pontból. A ,,vagy'' helyett
,,és''
szóra javasolja a szöveget c§erélni
Lukács Ágnes jegyzó: Nincs akadálya, hogy egy kötó§zót

kicseléljenek,

Péring€r Antal képvi§elő: Nem emlékszik, hogy eddig lett volna ilyen, hogy a kivitelező
előleget kap, 5%-ot. A következő kérdése pedig a 6/3_as ponttal kapcso}atos. Az építésinaplót
legalább heti gyakorisággal kell ellenőriznie a múszaki ellenőmek. Elméletileg az építésinap_
ló vezeté§e online töíénik, Milyen hozzáférés lehetséges, vagy csak program kérdése?Az
építészés a múszaki ellenő. elméletileg bfumikor beletekinthet és bozzáílhat.
Filep Mikló§ polgárme§ter: Ami oda bekerült az nemjavítható.
Péringer Antat képvi§€lő: Nem lehet betekintést nyerni?
Filep Miklós polgármester: A megrendelő betekinthet. A megrendelőnek kell megnyitnia aZ
e-naplót.

Péring€r Antal képvi§elől Az építésinapló heti ellenőrzését kevésnek találja.

var8a zoltán alpolgármesterl A naplóba kötelező minden folyamatot beleími.
Filep Miklós polgármester: Az előIegre ő sem emlékszik,

Lukács Ágnes jegzői Utána nézett a közbeszerzési törvényben és a töryény íIja 9lő a minimum 50z-os előleget,
Fitep Mildós polgárme§ter: Al<i ezek*el a kiegészítésekkelegyetért, az kézfeltartá§§al szayazzon.

A Képyiselő-íestület 1 igen sza|azattal - elle szavazat és taflózkodás nélklil - elfogadta a
köyet kező hat áf oz at ot :

13212014,

NIL

16;) Z.

önkormányzati HATÁRoZAT
Z!úka KözséE Öntormányzatának Képviselő{estülete

Polgámesteli Hivatal építésiberuházás kivitelezésére
- eredményes közbeszerzési eljárást követően , a
VEMEV-SZER Epítő és Szerelőipari KFT. (8200
Veszprém, Pillér u, 11. képviseli: szücs István ügyvezeíő i9azgaíó) vállalkozással nettó 89,299.127._Ft öszszegú átalányáron kötendő vállaikozási szerzódést az
elóterieszen tervezet a]apján - jóvriha95ja.
Megbízzd a polgármestefi, hogy a kvitelezési szerződést i{a alá,
a

(

Határidő:

Felelős:

azonnal
polgármester

jijld, ami az épitkezésfol}tán kikerül, kb 2000 m] agyagos-mrtgás ftrld, ígéretet tettek, hogy 3 km-es körzetben ellrelyezik, a hegyi utaka és a teniszpályához, Ana gondolt, hogy előre készülni kellene rá, Konzultálni kellene valakivel, aki
a hegyi utak ilyen jellegú felújításában szakember, hogy mit kellene még tenniiik? Eddig aá
mondták, hogy meg kell nézniük milyen öldről van szó, mert nen alkalmas minden helyen a
ldldet pótolni. valami megelőzó dolog szük§éges mielőtt kiviszik oda a ítjldet és eltedtik. De
úgy is lesz egy bejárás ezek előtt és az alapján hatfuozzák meg, hogy hova vigyék ki a íijldet,
Tehát egy későbbi problémát előzhetnének meg. A hengerelés nem része a megállapodásnak,
ha arra van szükség, előre meg kell vele bizni valakit.

vargá Zoltán alpolgárme§teri Az

a

Péringer Antal képvi§elől AZt lenne szük§éges tudni, hogy a vállalkozó milyen gépekkel

rendelkezik, Valószínű, hogy nagy rakodó gépek lesznek.

Filep Miklós polgárme§teri Megbe§Zéltek különböző

helyeket, hogy hova érdemes vinni a
fdldet, de a legjobb, ha szabó Pétert az erdőbirtokosok vezetőjét és Antmann hegybírót kéIdezik meg.

varga zoltán alpolgármester: Összehívhatnak egy megbeszélést és hívjanak szakembert is,
A VIA VOMITO szivességből megtenné, hogy bevizsgrilja ezt a öldet. A teniszpálya végébe
olyat töltsenek, ami nem alkalmas a hegyi utakjavítás.ára.

Filep Miklós polgármester: Nem nagyon lesz különbség a minőségben. Azt javasolja, hogy
a VIA VoMITo-val, Szabó Péterrel és Antmann hegybíróval hívjanak össze ajövő hétre egy
megbe§zélést,

varga zoltán alpolgárme§ter: Akkol aZ leme a kérdés,hogy vizsgáják meg a talajt és adjanakjavaslatot és mi lenne az eltedtés stabilizációja,
3,

Óvodai árnyékoló beszerzé§€

Filep Mikló§ polgármester: Megkéri Sólyom Gyula falugondnokot, hogy ismeúesse a napi-

rendi ponttal kapcsolatos tudnivalókat,

Sólyom Gyula falugondnok: Több válalkozótól kéítajánlatot. többek között az S-TER
KFT. vállalkozótól, de ő nem vállalta átadta az ajánlatot egy másik vállalkozónak. Az ajánlatkéréssorrin az óvoda két tera§zára szelettek volna ámyékolót beszerezni. A Full Garden nyer_
te meg a pályázatot, Le is adta aZ ajánlatot, de csak egy terasz.a, pedig aZ ajánlattélbeí ketlő
ámyékoló szerepelt. A testület is elfogadta az ajánlatot, így csak egy tera§zB kaptak ajánlatot.
Filep Miklós polgárme§ter: Az ajánlatkéIés nem ennek a vállalkozrisnak szól, hanem az STER Kft -nek.
Péringer Ántal kópviselő: Akkor kérjenek tőlűk egy aján]atot,
Filep Miklós polgárme§ter: A plobléma az, hogy már ott van

a

napvitorla.

Péringer Antal képviselól Addig nem kell fizetni, kémek egy ajánlatot és utána.
Filep Miklós polgárne§ter: Elkezdték már összerakni?
Sólyom Gyula falugondnok: Igen az oszlopot már felállították, és a napokban szerelik fel a
vitorlát.

Filep Miklós polgármester: Tudják, hogy nem lesz kifizetve?
sólyom Gyula falugondnok Nem
Filep Mikló§ polgármester: A szerződésben mi ál1?
Lukács Ágnes jegyző: Megrendelés volt, nem kötöttek szerződést.
Filep Mikló§ polgármester: Nincs benne

a szerződésben, hogy két telaszra lendelnek,

Péringer Antal képviseló: Maradjon az eredeti szándék, hogy mind a két terasa lerárnyékolják,

varga Zoltán alpolgárme§ter: szintén így gondolja.
Lukács Ágnes jegyző: Igen az eredeti szándék ez volt, hogy mind

a kettő teraszt fedjék le.

Filep Mik|ós polgármester; Az rárajánlatkéIés is így szólt, de nem nekik lett kiküldve eredetileg,

Lukács Ágnes jegyzől Ha ez

a

vállalkozás nem küld, akkor senkitől nem lenne ajánlattétel.

Péring€r Antal képviselői Mennyi €nnek az összege:
Lukács Ágnes iegyző: 499,660 Ft
Péringer Antal képviseló: Az a kérdés, hogy memyire célszerű lefedni mind a kettőt? Nyáron tele van az óvoda? Meit az §zokott lenni, hogy egy csoportszoba múködik.
Filep Mik|ós polgármester: Kéri, adjon felhatalmazást a testtilet alpolgármester umak, jegyző asszonynak és polgármestel úmak, hogy először beszéljenek az óvoda vezetőjével.
Amemyiben ő is sziikségesnek lát két ámyékolót, akkol döntenek róla, Aki egyetéfi ajavaslattal, kéri, hogy szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazaltal, - ellenszaya,at és ta ózkodós
köl)e

t ke

ző hatórozatoí

l33/20l4.

(Vll.

nélkül elfogadta

a

:

l6..; Z.

öokormányza(i

HATÁRozAT

Zánka Község Önkoímányzatának Képviselő-testülete
megbízza a polgármestelt, az alpolgiimestert és ajegy_
zőt, hogy egyeztessenek az óvoda intézmén}.vezetőjé-

,í)^)
,|L
,l
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vel aZ intéZményben mindkét terasz területének ámyékolóval történő iefedésérő].
Megbízza a polgármestert, hogy aZ egyeztetés.ő] a
Képviselő{estületet táj ékoáa§sa,

Határidő:

Felelős:
4,

Monnal
polgámester

yBBl004l 1í23D0l4. ügyszámú törvényességi java§lat megtár§/alá§a

Lukács Ágnes jegyző. A v€szprém Megyei Kormányhivatal egy törvényességi javaslattal
fordult hozzá, ami mind a 8 önkomiinyzat rendelet alkotását é nti. A képviselő{esttilet által

alkotott önkormlínyzati rendeletek előkészítésekora jogalkotásról szóló törvén) és a jogsza-

báy §zelkesáésre vonatkozó lendelet €lőírja hatlísvizsgálat elvégzé§ét.A törvényességi ja-

vaslatban aá jelzi a Kormányhivatal, hogy ez az állapot, hogy a hatásvizsgálat nélkü] hag}1a
jóvá a képviselő-testúilet a rendeleteket, ez törvénysértés, de nem eredményezi a meghozott
döntések, mint rendelet€k érvén}telenségét.A jogszabálysértés megszüítetésérejelen esetben
már nincs l€hetőség. Az eljárás az, hogy 30 napon belül mind a 8 képviseló-testület elé kell
terjeszteni eá a törvényességi javaslatot és mindenkinek meg ke]l tárgyalnia. Javasolja, hogy
a képvi§elő-testiilet Zánka vonatkozásában a töNényességi javaslaűal értsen egyet és erről
trijékoáatha§§a a veszprém Megyei Kományhivatalt és nyilatkozni fog, hogy a jövőben fokozott figyelmet fordítnak ennek a j ogszabályi rendelkezésnek a megtartiisáIa,

Péringer Antal képviseló: Egyet ért, ha ez a törvényességi előírás taísák be. Bár ő úgy gondolja, hogy eddig is felelősségteljesen hozták meg a lendeleteket,
Kéri, hogy a felsőbb szervek is készítsenek a törvényekhez hatástanulmányt, hogy ezek a
plusz dolgok, hogyan is érintik az alsóbb szinteket,

Filep Mikló§ polgármester; Kéri jegyző asszon).t, hogy továbbítsa a képviselő úr kérését.

Kéri, hogy fogadják el a törvényességi javaslatot, aki egyet ért szavazzon,

A Kép|íselőlestület 1 igen szaNazattal, - ellenszavazat és ta ózkodás nélkul - efugadta a
köNetkeZő halárczatot:

l34120l4.

(Vll.

l6,) Z. önkormányzati

HATÁRoZAT

Zí\Iüa Község Önkormányzatrinak Képviselő_te§tülete
megtárgyalta a veszplém Megyei Kormányhivatal
vEB/004l 1123 /2014. ügyszámú törvényességi javaslatát, é5 egyet éúajavaslatban foglaltakkal.
Megbízza a jeEyzőt, hogy a dönté§ről a Kormányhivatalt

|áj

ékoztassa.

Határidő:

FeIeIős:
5. VEB/004/1180/2014. ügyszámú

2014. július 27,
jegyző

tönénye§ségi felhívás megtárglialása

cl

7

Luk,ics Ágnes jegyző: A Ve§zprém Megyei Kormlínyhivatal vizsgá]ta a megyében valamerayi önkományzat Iendelet alkotását célvizsgálatokkal. Erirrek körében bekért adatokat a
hááartá§i kommunális §ZennWíZ kezeléséIe vonatkozóan, Vizsgáta és adatszolgáltatást kért
aZ önkormányzatoktól,
hogy hol van szabályozva aháztaítási szennyvizle vonatkozó közszolgáltatás azoka az ingatianoka nézve ahol ninc§ csatoma szolgáltatás vagy egyedi szefur}wíz
kezelés van. október 15_ig kaptak határidót aZ önkormányzatok áüa, hogy kidolgozzák a
közszolgáltatásra vonatkozó feltételeket és biztosítsák is azt, Megkereste a víZszolgáltatókat
és kéIt adatokat a DRV-től és a Bakonykarszt-tó], jelezzék vissza, hogy hány ingatlan rendelkezik ivóvíz bekötéssel. A külterületTól is kéfi adatot, Ahol csak ivóvíz bekótés van, de
szeníIwíz szolgáltatásra nem számláznak díjat, ezeket az ingatlanokat érintheti ez a közszo7gátatás, Az adat§Zolgáltatás még nem érkezett meg, Nem ke]l köZbeszerzési eljárást lefolytabi, mert nem éri el a közszolgátatás azt az éltélJ]atáíl.Zánka estében 90-97o%-os a csatornrizási lefedettség, Alrhoz, hogy az október 15-ös határidőbe a pályaztatás, a rendelet alkotás
beleérjen, és hogy véleményezésremeg tudják küldeni a kömyezetvédelmi hatósághoz, el kell
kezdeni most ezzel foglalkozni, Javasolja a képviselő-testtiletnek. ha most nem is hagyjajóvá
a pályazat| felhívást, akkor legalább kezdjen el foglalkozni az üggyel és törekedjen, hogy
megalkossák a közszolgáltatrisi rendeletet és kiválaszüassanak egy köZszolgáltatót, aki elláthatja eá a feladatot,
Filep Mikló§ polgánrrester: Javasolja, hogy írják ki

a pályázatot.

Y^íga zoltár} alpolgármester: Elolvasta a szöveget azt jelenti, hogy Zánldn van olyan 22
olyan iígatlan, ami nincs bekötve a csatomahálózatba és akkol p]usz a külterületi ingatlanok
és al*or itt szippantani kell a szerrnyvizet, Ebben a helyzetben az önkormányzatnak 5 évle
kell köhrie egy szerződé§t a pályázat Lltán és akkor aZ a szolgáltató szippanthatja csak a
szenn}.vizet.

Lukács Ágnes jegyző: A szolgáltatók te§znek árajánlatokat és a számuka legelőnyösebbet a
legolcsóbbat fogiák valószínúI€g vlílasztani. Továbbá párosul hozzá lezsic§ökkenté,s a szolgáltatónak eá is figyelembe kell vennie, A nyertes által ajánlott fuat kell beillesáeni a lendelelbe es köz§zolgáItarási dükénl alka]mazni.

varga zoltári' alpolgármesteri Akkol évente egyszel kötelez
nak?

Luk,ícs Ágnes jegyző: Nem,
tatót keli aikalmazniük,

a rendelet csak

aía kötelez,

a rendelet, hogy szippanta§§a-

hogy ezt a kiválasztott közszolgál-

Filep Mikló§ polgárme§ter: Javasolja az ötödik napirendi pont megszavazását azzal a feltétellel, hogy írják ki a pályázatot, és ha megjönrrek a kiegészítő adatok, akkor kiegészítikvele a
pályázatot. Aki egyet ért, kéri, hogy szavazzon.

A Képyiselőlestiilet 1 íqen sza|azattal, - ellenszayazaí és tartózkodás fiélkül elfogcldta.l
köyel kező határozatot,

|35/20l4.

ryll.

16.) Z.

önkormány7ali

HATÁRoZAT

Zánka KöZség Öntományzatának Képvise]ő-test|llete
megtá.gyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal

8

VEB/004/1 180/2014. ügyszámú törvényességi felhívását, és egyet ért az abban foglaltakkal,
A mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megsziintetése érdekébenpályaLzatot ííki Zánka község köz_
igazgatási területén a települési és nem közmúvel öszszegyújtött hááaltási szennyviz összegyújtését,elszál!
t.isát és álalommentes elhelyezését végző közszolgáIíató kiválasztására,
Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről a Kormányhivatalt tájékoztassa, és a pályáZati felhívás közzétételére
intézkedjen,

Határidő:

Felelős:
6,

20l4. jűius 30.
jegyző

Műfüves grundpálya építéséhezkerítésmegfendelé§e

Filep Mikló§ potgármester: Van még egy felvetés a munkatedlet átadásról, van még pénze
az MLsZ-nek egy védő ke.ítésrendeléséIe, 30%-os önrésa kell fizetni. Ez egy behatolás biz-

tos ke.ítés,2,5m magas.

Horváth Lajos képvise|ól MindenJ<éppen kellene egy ilyen kedtés, célszeni. Kontrolálni kell
a helyet, mefi a múfflves pálya karbanta.Lísa nagyon sok dologbói á11, könnyebben megy
töíl(re,
Péringer Antal képviselő: Javasolja, hogy csináltassák meg,
Filep Mik|ós polgárme§ter: Aki egyet ért ajavaslattal, kéd, hogy szayazzon.

A Képyiselőlesíület 1 igen szal,azattal, - ellenszavazat és tafiózkodás néllall - elfbgadta a
köl,e

t ke z ő

13612014.

határc z atot :

1vl.

16.)

z. önkorrnányzati HATÁRoZAT
Zánka Község Önkoimányzatlínak Képviselő{estülete
sziikségesnek tartja a Zánl<a 1054/lhrsz-ú, Zlinka. Iskola u. 6, sz. alatti irrgatlanon aZ Magyar Labdarugó SZövetség kivitelezésében készülő múfüves sporlpáya
mellé kedté§ megépítését.A kivitelező ajánlala aiapjan
a teües

költség növekedése 1.102.500 Ft.

Megbizza a polgármestert, hogy a megrendelésről és a

díjbekérőben szereplő 30%-os mértékú,bruttó

420.053,-Ft összegű önrész átutalásfuól a 2014. évi
köItségvetés általlínos tartaléka terhére 8ondoskodjon.

Hatfuidő:

Felelős:

.Lzonnal

polglirmester

|.,(

9

7,

Az önkormányzati víziközmű vagyont érintő képyi§eleti jog gyakorlására vonatkozó
szerződós ter.vezetek

Filep Miklós polgárme§ter: A legutolsó napirend két vagyonkezeléssel összefliggő szerző-

dés-t9rvezet, Mindenl<inek kiküldésre került, Kéri a véleményeket a vagyon feletti képviselet
áhlházását illetóen.

Ilorváúh Lajos képvi§elő: Egyetért a képviselet átruházásával,

Péringer Antal képvi§elő: Rendbe.l találta

a tervezetet,

j

avasolj a a szerződés alárását,

varga zoltán alpolgárme§ter: Egyet ért a képviselőLírsaival.
Filep Miklós polgárme§ter: Aki egy€t éIt a szerződésben foglaltakkal és felhatalmazá§t ad
annak aláírásá?, ké , hogy szavazzon,

A Képiselőle§tükt 1 igen sza|azattal - ellehszqvazat és tartózkoűs nélbtil elfogatlta
köy et kező hat íLrozatoI :
137 12014.

(vIJ. !6.) Z, őr,koímányzati HATÁRoZAT
zin-ka Község Ónkormlányzatának Képviselőtestiilete a

DRv Zt. (8600 Siófok, Tanácsház

u. 7.) közműszolgálta-

tó átal a vegyes tulajdonú víziköZmú-rendszelek üzemeltetéséről €lőkészített, a közös ellátási felelősséggel érintet

víziközmű_rendszerek felettj képviseletről szóló, a Balaton Y/2 régló, valaaint a Nyugat_balatoni Regionális Víz_
mú É-iág vonatkozásában előtede§áett szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármested a szeződések aláírására
Határidő:

Felelős:

július 25.
polgiiím€ster
2014,

Filep Mikló§ polgárme§ter: Mivel több hozzá§zólás, észrevételnem hangzott el
ülést 17,05 óBkor bezárta,
Kmft.

Filep

Miklós

polgármester
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Lukács

:egző

Ágnes

a nyilvános

