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J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december
23. napján 18.30 órakor megtartott nyilvános rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Balaton Józsefné polgármester
dr. Szeghy Márta alpolgármester
Csiszár Éva képviselő
Krápicz Lászlóné képviselő
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő
Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit jegyző,
Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester
Az ülésen az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, állampolgár nem vett részt.
Balaton Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, ismertette a rendkívüli ülés telefonos
összehívásának okát és megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mert a
megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag Pereszteginé Cziráki Katalin képviselőt választotta meg a
képviselő-testület.
Ismertette az ülés egyetlen napirendi pontját, melyet a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú
szavazattal elfogadott:
1. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Szennyvízberuházás
keretében létrejött vagyont az önkormányzatok tulajdonába kell adni, akik üzemeltetésre átadják a
Zalavíz Zrt-nek.
A polgármester szavazást rendelt el az ügyben és a testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
158/2013.(XII.23.) határozata
vagyonátvételről és üzemeltetési szerződés módosításáról
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a Társulási Tanács a Zalaegerszeg és
térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt önkormányzati vagyon felosztásáról készült
tájékoztató alapján a törvényi előírásoknak megfelelően az Alsónemesapáti község Önkormányzatát
megillető vagyonrészt átveszi, számviteli nyilvántartásaiba és ingatlanvagyon-kataszterébe
felfekteti és üzemeltetésre átadja a Zalavíz Zrt. részére.
A Képviselő-testület az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és
Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére mint víziközmű tulajdonos, valamint a ZALAVÍZ ZRT. mint
üzemeltető között 2008. 09. 29. dátummal létrejött üzemeltetési szerződés módosításáról szóló
Megállapodást az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza Balaton
Józsefné polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Balaton Józsefné polgármester
Határidő: 2013. 12. 30.
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a ZALAKEOP Ívóvízminőség-javító Társulás azzal
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fordult a Zalaegerszeg és Térsége Szennyvíz Társulás felé, hogy kölcsön nyújtását kérte nem
végleges pénzeszközátadás formájában. Kéréset azzal indokolták, hogy ez egy hitelintézeti
megoldásnál gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb forrást jelentene számukra.
A keretösszeg 156 millió Ft, a futamidőt 25 hónap, a hitel kamata: Szennyvíztársulás lekötött
betétének kamata (ennek hiányában a jegybanki alapkamattal egyező) és a garanciális feltételek:
KEOP Társulás tagok kezességvállalása. Ebben a KEOP Társulásban Alsónemesapáti nem
tagönkormányzat.
A Társulási Tanács 2013. december 10-én jóváhagyta a kölcsönnyújtást, de minden
tagönkormányzatnak azonos tartalommal döntést kell erről hoznia.
Kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester szavazást rendelt el az ügyben és a testület 5 igen,
egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:
A polgármester szavazást rendelt el az ügyben és a testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
159/2013.(XII.23.) határozata
ZALAKEOP Társulásnak nyújtandó kölcsönről
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete Zalaegerszeg és környéke
csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrejött Önkormányzati Társulás
(továbbiakban: Szennyvíztársulás) Társulási Tanácsa 2013. december 10-ei ülésén hozott
határozata alapján az alábbi döntést hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013 projekt II. ütemének megvalósítása átmeneti finanszírozási
igények áthidalására a Szennyvíztársulás 156 millió Ft keretösszeg erejéig visszafizetési
kötelezettséggel pénzeszköz átadási megállapodást kössön a Zalaegerszeg és térsége
ivóvízminőségének javítására létrejött önkormányzati társulással (továbbiakban:
ZALAKEOP Társulás).
Keretösszeg: 156.000.000,- Forint
Futamidő: a keretösszeg rendelkezésre állása 2013. december 10-től 2015. december 31-ig
azzal, hogy az egyes átvett pénzeszköz összegeket a ZALAKEOP Társulás köteles a befolyó
bevételei után egyidejűleg visszafizetni a Szennyvíztársulásnak.
Garanciális feltétel: KEOP Társulás tagok kezességvállalása
Fizetendő Kamat mértéke:: a Szennyvíztársulás által lekötött betéti kamattal, ennek
hiányában a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Felelős: Balaton Józsefné polgármester
Határidő: 2013. 12. 30.

A polgármester a rendkívüli ülést 18.45 órakor berekesztette.
K. m. f.

Balaton Józsefné
polgármester

Simon Margit
jegyző

Pereszteginé Cziráki Katalin
jegyzőkönyvhitelesítő-képviselő
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