
UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
8321 Uzsa, Lázhegy u.21. 
 
Szám: 162/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 16-án (szerda)  

15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Uzsa, Polgármesteri Hivatal /Lázhegy u.21./ 
 
Az ülésen megjelentek:  
 
  Kovács Károly   polgármester 

Gábor Oszkár     képviselő 
Madárné Németh Mária   képviselő 
Sári Lajos     képviselő 

 
Távolmaradását bejelentette:   

Perger István    alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal megjelent:   

Dr. Gelencsér Ottó   jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető:  

Lukács Tiborné  
 
Kovács Károly polgármester: Tisztelettel  köszönti a megjelent  települési  képviselőket, Dr. 
Gelencsér Ottó jegyző urat. 
 
Megállapítja,  hogy  a  megválasztott 5  fő  települési  képviselőből 4 fő  jelen  van,  az  ülés  
határozatképes,  azt  megnyitja.  
Javasolja, szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a mai  rendkívüli nyilvános  ülés napirendjét  a 
kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően hagyják jóvá. 
 
Kéri, hogy akinek a napirendi ponton kívül más javaslata van, tegye meg.  
Más javaslat nem hangzott el.  
 
Kéri,   aki  egyetért  a  napirendi pont megtárgyalásával,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Uzsa Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete 4 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta  a  következő: 
 
1/2013. (I. 16.)                    H a t á r o z a t o t  
 

1.) Víziközmű rendszer gördülő 
fejlesztési terve 

 
Előterjesztő: Kovács Károly 
                       Polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1. Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kovács Károly polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény előírja, hogy vízi közmű 
tulajdonosoknak un. gördülő fejlesztési tervet kell készíteni 15 éves időtartamra. Mivel a 
településen a szennyvíz hálózat az önkormányzat tulajdonában van, és üzemeltetésre át van  adva a 
DRV-nek, ezért az önkormányzatra hárul ez a feladat, hogy ezt a tervet elkészítse, de mivel nincs 
az önkormányzatnak ilyen szakembere, ezért a DRV a területén – ahol koncesszióban működteti a 
vízi közműveket – vállalja azt, hogy ingyenesen, bérmentve elkészíti az ezt a tervet.  
A képviselő-testületnek az lenne a feladata ez ügyben, hogy meghatalmazza a DRV-t, hogy ezt a 
gördülő fejlesztési tervet térítésmentesen elkészítsék az önkormányzat részére. Ők készítenének 
egy műszaki állapot felmérést, a terv elkészítése után a testületnek jóvá kell hagynia. A képviselő-
testület tagjai nem szakemberek, de legalább a költségét már tudni fogják. Mindenki tudja, hogy 
ami a koncessziós díjból befolyt pénzt nem  tudták félretenni, mert minden  évben egy átemelő 
szivattyút meg kellett javíttatniuk. Egyébként is a koncessziós díj az új törvényi előírások szerint 
kizárólag a közműhálózat működtetésére használható fel. 
 
Kéri, akinek kérdése, hozzászólása van a napirendi ponttal kapcsolatban, tegye meg.  
 
Gábor Oszkár települési képviselő: Kérdése, hogy a DRV nem akarja átvenni tulajdonba a 
csatornahálózatot? 
 
Kovács Károly polgármester: Üzemeltetése náluk van, a felvetés azt jelentené, hogy tulajdonba 
kellene adniuk.  
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: A törvény úgy szól, hogy a feladatellátásért az állam, vagy az  
önkormányzat lehet a felelős.  A feladatellátásnak lehet olyan vetülete, hogy tulajdonában van az 
önkormányzatnak, vagy csak használatba adják. Itt most tulajdonában van az önkormányzatnak, a 
vagyonában szerepel, és üzemeltetési szerződés alapján látja el a  DRV a feladatokat, amely 
magában foglalja a működtetés rendeltetésszerű használatát, az állapotjavítást, és még sorolhatná.  
 
Sári Lajos települési képviselő: Átadnák a DRV-nek 20-25 évre, és az ő tulajdonába lenne, akkor 
ők vállalnák tovább, hogy ugyanezt a szolgáltatást ingyen, bérmentve rendezné, akkor ki járna 
jobban? 
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: Ingyen, bérmentve alatt mit ért a képviselő úr?  
 
Sári Lajos települési képviselő: Mindent átadnának, a csatornadíj fizetést is. 
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: Most is így van, az üzemeltetési szerződés, amit megkötött az 
önkormányzat, az kimondja, hogy az összes üzemeltetőt terhelő kötelezettség őket terheli , de el 
nem idegenítheti, meg nem terhelheti, tehát például hitelt nem vehet fel , fedezetként fel nem 
ajánlhatja az uzsai csatornahálózatot. Bármiféle rendszer hiba van, nekik helyre kell állítaniuk. A 
közmű vagyon egyébként a törzsvagyon része és nem idegeníthető el. 
 
Kovács Károly polgármester: Ez így van, helyre kell állítaniuk, de a nagyobb javítások anyagi 
része az önkormányzatot terheli.  
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Most arról kell dönteni, hogy megbízzák-e a DRV-t a gördülő fejlesztési terv elkészítésével.  
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: A jelenlegi üzemeltetési szerződést fel lehet mondani, az 
önkormányzat az üzemeltetést megpályáztathatja. A törvény hatályba lépésével lehetőség van arra 
a jelenlegi, a törvényi előírásoknak megfelelő szolgáltató pályáztatás nélkül birtokba maradhasson, 
de ha a testület úgy dönt, hogy új üzemeltetőt akar , aki olcsóbban szolgáltat a környéken, akkor 
nyilvános pályázat alapján arra lehetősége lesz.   
 
Kovács Károly polgármester: Kéri, akinek a fejlesztési tervvel kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása van, tegye meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Károly polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra vonatkozóan, 
hogy felhatalmazzák a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t, hogy Uzsa Község 15 éves gördülő 
fejlesztési tervét térítésmentesen elkészítse.  
 
Kéri,   aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő   
 
2/2013. (I. 16.)                    H a t á r o z a t o t 
 

1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.-t, hogy  Uzsa Község 15 éves gördülő 
fejlesztési tervét  térítésmentesen elkészítse. 
  
2.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a  határozat 
kivonatot küldje meg Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. részére. 
 
Határid ő:  2013. január 31. 
 
Felelős: Kovács Károly 
                        Polgármester 
 
  Dr. Gelencsér Ottó 
  Jegyző 

 
Kovács Károly  polgármester: Több kérdés, hozzászólás nem lévén, megköszöni  a képviselő-
testület tagjainak a  részvételt,  az  ülést  15.05  perckor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 
                 Kovács Károly         Dr. Gelencsér Ottó 
        polgármester                    jegyző 
 


