
J E G Y Z  Ő K Ö N Y V

Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 3. napján tartott 
testületi ülésén.

Testületi ülés helye: Felsőegerszeg Faluház

Jelen vaunak: Herke Csaba polgármester, Katona Józsefné, Nyisztomé Árvái Vivien, Gábor Szabolcs 
és Szilágyi János képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné jegyzőkönyvvezető.

Merkc Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 testületi tagból 5 
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendeken túl vegyék fel az önkormányzati rendeletek 
deregulációs felülvizsgálata és a Gördülő Fejlesztési Terv napirendi pontokat megtárgyalásra.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és szóban előterjesztett napirendi pontokat 
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

Napirend:

1. / Önkormányzati rendeletek deregulációs felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. / Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5.1 Egyebek 

4./ Egyedi ügyek
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

A képviselő-testület a 4. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

A napirend tárgyalása
1./ Önkormányzati rcndclctck deregulációs felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés, a rendelet tervezet mellékletként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a deregulációs rendelet azt jelent, hogy felülvizsgálta a 
Felsőegerszeg Község Önkormányzata által 1990 óta hozott összes rendeletet, révén, hogy ezek bele 
kerülnek most egy elektronikus adatbázisba. Szükséges volt azokat a rendeleteket amikhez már 
semmiféle jogkövetkezmény nem fűződik hatály kívül helyezni. Ezt hívják deregulációnak. Ezek 
jórészt a költségvetési és a zárszámadási rendeletek. Tehát az elmúlt 20 évben, nagyjából a 2020-ig 
hozott összes költségvetési és zárszámadási rendeletről van szó. Ezen kívül van még egy 1996-os 
önkormányzati lakások lakbéréről szóló rendelet. Már nincs az önkormányzatnak lakása, így erre sincs 
szükség. A hulladékgazdálkodási tervről szóló 2004-es rendelet és a 2012-es rendelet pedig a vízdíj 
lakossági támogatásról szól. Ez már mind az akkori jogszabályok szerinti rendelet, szükség már 
egyikre sincs, felesleges a jogszabály tárba beemelni, így azt javasolta, hogy tisztítsák a rendeleteiket, 
a feleslegeseket helyezzék hatályon kívül.
Elmondta, hogy a költségvetési rendeleteknél azt a szabályt vette alapul amit az állam is alkalmaz, 
hogy tárgyévet követő 2, szárszámadás esetén 3 év végéig van hatályba.



Ilcrkc Csalin polgármester javasolta, hogy fogadják el az egyes önkormányzati rendeletek hatályon 
kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetét.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2022.(VIII.8.) önkormányzati rendelete 

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

2./ DRV Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a DRV Gördülő Fejlesztési Tervről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, a testületnek határozni kell a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
által 2023-2037 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész módosításáról és a 
felújítási-pótlási tervrész módosításáról.
Ilcrkc Csaba polgármester javasolta, hogy fogadják el a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2023- 
2037 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet beruházási tervrész módosításáról és a felújítási
pótlási tervrész módosításáról.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a törvényességi felhívásban foglaltak 
elfogadását.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:



Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2022.(VIII.3.) határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DRV_S_508_Sásd 

szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási 

és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre 

vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő 

nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati 

díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat1 a 2022. 

év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: Herke Csaba polgármester

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2022.(VIII.3.) határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

DRV_V_618_Felsőegerszeg-Varga vízmű megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért 

felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 

felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben 

meghatározott, 2023. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az 

aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi. 

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati 

díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat2 a 2022. 

év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja

Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős: Herke Csaba polgármester



3./ Egyebek
Előadó: Herke Csaba polgármester

Hcrke Csaba polgármester elmondta, hogy megérkezett a szerződés a közvilágítás 
korszerűsítéséhez. Megkérte a képviselő-testületet, hogy nézze át a szerződést. A szerződés 15 évre 
szól, így nem szeretné elhamarkodni a döntést. A szerződés aláírása előtt tervezi meghívni a felelős 
szakembert, hogy mindent meg tudjanak beszélni a szerződéssel kapcsolatban, a testület tagjainak is 
lehetőséget adva esetleges kérdéseikre.
Hcrke Csaba nolm'ii mester elmondta továbbá, hogy szeptember 10-én falunap kerül megrendezésre. 
A közművelődési szakember plakátot fog készíteni a falu tájékoztatására.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Herke Csaba polgármester a nyilvános testületi 
ülést bezárta és a testület zárt ülésen folytatta a tanácskozási.


