
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. 03. 23.
napján tartandó soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS

                                                                                        
 Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

1./ Rendeletalkotás a településrendezési terv és a HÉSZ elfogadásáról. 
Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Sajnos  a  néhány  nappal  ezelőtt  elfogadott  rendeletünkbe  tévesen  kerültek  bele  a
felhatalmazással  kapcsolatos  jogszabályi  helyek.  Ezeket  a  melléklet  szerint  javítottuk.
Természetesen a záró rendelkezéseknél is meg kellett jelölnünk, hogy a 2017. 03. 17. napján
elfogadott rendelet ne lépjen hatályba, valamint azt, hogy az erről szóló rendelkezés a HÉSZ
30 napos halasztott hatálybalépésétől függetlenül a kihirdetést követő napon hatályba lépjen. 

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta a
5/2017. (III.24.) ÖK  rendeletét a településrendezési terv és HÉSZ elfogadásáról.  (1. sz.
mell)

2./  Döntés  víziközmű rendszerben a  szenyvízelvezetéssel  kapcsolatos  ellátásért  felelős
önkormányzatok képviseletéről. 

Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A  21-14748-1-009-14  számú  hívatali  azonosítóval  rendelkező  víziközmű-rendszer   a
megállapodást  kötő  felek  közigazgatási  területén  jelentkező  ivóvízigények  kielégítésére
szolgál  és  9  önkormányzat  osztatlan  közös  tulajdonában  van.  A  vízközmű  törvény
megváltozott  és  az  önkormányzatoknak  kötelezettségé  tette,  hogy  az  egyes  víziközmű-
rendszerek vonatkozásában a nettó könyv szerinti érték alapulvételével a közös tulajdonukban
lévő víziközmű-rendszer tulajdoni arányait állapítsák meg és állapodjanak meg az ellátásért
felelős  önkormányzatokat  melyik  önkormányzat  képviseli.  Egyeztetve  a  többi
önkormányzattal  –  tekintettel  arra,  hogy  ebben  a  rendszerben  Hédervár  rendelkezik  a
legmagasabb tulajdoni aránnyal - ezért településünk lenne ennek a rendszernek a képviselője.
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Határozattervezet

1. Hédervár község önkormányzatának képviselő testülete jóváhagyja és vállalja azt
a  döntést,  hogy  a  21-14748-1-009-14  számú  hivatali  azonosítóval  rendelkező
víziközmű-rendszer 9 önkormányzatának képviselője Hédervár legyen. 

2. Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  számú  hivatali  azonosítóval
rendelkező víziközmű-rendszer képviseletéről  szóló megállapodást  az 1.  számú
pont szerint aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. 04. 30.

3. Döntés  víziközmű  rendszerben  a  ivóvíz  igények  kielégítésével  kapcsolatos
ellátásért felelős önkormányzatok képviseletéről. 
Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A 11-26790-01-011-00-0 számú hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer amely a
megállapodást kötő felek közigazgatási területén keletkező szennyvíz elvezetésére szolgál és
11 önkormányzat osztatlan közös tulajdonában van. A vízközmű törvény megváltozott és az
önkormányzatoknak  kötelezettségé  tette,  hogy  az  egyes  víziközmű-rendszerek
vonatkozásában  a  nettó  könyv  szerinti  érték  alapulvételével  a  közös  tulajdonukban  lévő
víziközmű-rendszer tulajdoni arányait állapítsák meg és állapodjanak meg az ellátásért felelős
önkormányzatokat  melyik  önkormányzat  képviseli.  Egyeztetve  a  többi  önkormányzattal  –
tekintettel arra, hogy ebben a rendszerben Darnózseli rendelkezik a legmagasabb tulajdoni
aránnyal - ezért Darnózselit javasoljuk ennek a rendszernek a képviselője.

Határozattervezet

1. Hédervár község önkormányzatának képviselő testülete jóváhagyja, hogy a  11-
26790-01-011-00-0 számú hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer 11
önkormányzatának képviselője Darnózseli legyen. 

2. Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  számú  hivatali  azonosítóval
rendelkező víziközmű-rendszer képviseletéről  szóló megállapodást  az 1.  számú
pont szerint aláírja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. 04. 30.

                                                                   Szabóné Németh Ágnes - polgármester         
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