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Jegyz6kSnyv

6f61de9k K6zs6gi Onkorm<¢nyzat K6pvisel6-testQlet6nek 2021. sze!stemb÷ " l= s
megtartott, rendkivQli  nylt Ql6sSr6lo

i16s heUy÷: K6zs69h&za nagyterem ©f6tded k

Jelen vannak:

Simonn6 Sink6 Erika
Zsark6 JSzsef
MihaBik J nosn 

pogg<¢rmester
alpoUg<¢rmester
k6pvisel6

Jelen van tov£bb£°
RAk6czi Edit Jegyz6

Simonn6 Sink6 IErika polg&rmest÷ °: Tisztelettet k6sz6nt6m a k6pvisei64estQlet tagjait, a
jegyz6asszonyt, 6s a p6nzOgyi csoportvezet6 asszonyto A jelenl6ti iv aiapj9n meg&!lapitom,
hogy az 5 telepQi6si k £pvisel6 k6zOl 3 telepOl6si k6pviset6 van ]elen. Vass J6zsef k6pvisel6
Or, 6s Papp Endre k6pvisel6 Or jelezt6k, hogy a mai 816sen nero tudnak reSszt venni. A
megjelen6si argny 67%=os, {}16s{}nk hat irozatk6pes, azt megnyitomo Javastom, hogy a
kikQld6tt meghiv6ban szerept6 napirendi pontok szednt halad]unk, vatamint vecjyOk re!a
napirendi pontok k6ze a Bankszamlaszerz6d6sr61 sz616 sz6beli el6terjeszt6sto K6rem, aki
ezzel egyet6rt, k6zfelta£&ssal szavazzono

A k6pviselS-testQlet 3 lien = ÷gyhang6 - szavazattal, ÷llenszavazat 6s tar 6zkod9s
nSlkQl az alibbi hatarozatot ho a:

75/£02s .(ux. s .)Kt.h.
T£ 'gI: A k£pvisei6-testOlet 2021. szeptember I-i rendkiviti, nyflt it£s£nek napirendje

HATAROZAT

Of61deik K6zs6gi Onkorminyzat k6pvisel6-testilet 2021. szeptember I-i- rendkivQli, nyflt 

Ql£s£nek napirendj÷:

1 ./G6rdQI6 fejleszt(isi terv )6vahagy<¢sa/2022-2036-AIfOldviz Zrt./lv6viz eila't6 rendszer

2./Banksz<¢mlaszerz6d@s- 0f61deik K6zs@gi Onkorm£nyzat

t.I Napire d
G6rdil6 feileszt si terv ]6v£hagy£sa 12022-2038-AIf61dviz ZA./lv6viz ÷ll£t6 rendszer

Si onn  Sink6 Erika polg< r ester: Olvast< k az anyagot. A vizikOzmQ-szotg< ltat6
eik szitette a vizi k6zm(ivek 2022-2036 k6z6tti id6szakra vonatkoz6 g6rd/16 fejleszt6si
tervSben szerepi6 felQjit,¢si 8s p6ti<¢si munk£ira vonatkoz6 ]avaslat<¢t. KSrdSs,  szrew£tel
ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, javaslom a g6rdQi6 fejleszt £si terv
j6v<¢hagy<¢s<¢t elfogad£sra. Aki ezzei egyet(£rt, k £zfeltart<¢ssal szavazzon. EgyhangO.
K6szOn6m szSpen.
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A k6pviseli-testQlet 3 igea --÷gyhangQ - szavazattal, ÷ltenszava t @s taA6zkod£s
a £1kQl az al£bbi hat rozatot ho a"

76/202 t o(IXo I o) Kto ho
T rgy: G6rdOU6 fejleszt6si ten! ]6v&hagy&sa/2022-=036-Alfoldv[z Zrt./Iv6v[z elUgt6 rendszer

NATAROZAT

6f61deAk K6zs6gi 0nkormAnyzat nak K6pvisel6-testQmete -mint a V[zikOzmO
szoig £1tat sr61 sz616 2011. 6vi CCIX. t6rv6ny szerinti Iv6viz etl it6 v[zik6zmQ
rendszer Ell it&s6rt Felel6s - megt&rgyalta a 2022-2036.  vekre ir nyuU6 g6rdQl5
fe]leszt6si te#J k szitSsSre  s ]6v£hagy£sira vonatkoz6 ÷l@er eszt6st 8s az
al bbi hat rozatot ho a"

A K6pviselS-testQlet ÷gyet6rI a 2022-2036. k6zOtti id6szakra vonatkoz6 gOrdOl6
feileszt6si terv- az AIf61dviz Zrt., ittal- a Magyar Energetikai 6s KOzmQ
Szab9lyoz&si Hivatal fel £ tOrt6n6 benyOit&shoz sz/ks6ges meghatalmazAs,
illetv÷ v61e 6nyez6 nyilatkozat aliir£s£ra, valamint az abbaH foglaltakkal.

Err61 @R÷sit£st ka 
©f61de&k k6zs@g poig9rmestere
F61de ik-Of6ide k k6zs@gek jegyz6je
F61de ki K6z6s Onkorm&nyzati Hivatal p@nzOgyi csoport]a

2.1 NapireHd
Ba ks mlasz÷rzSdSs   0f61deik K6zs@gi Onkor i yzat

Si onn@   Sink6  Idka  polgir ester:   A  p£ly£zatok  miatt  szOks@ges.  A
banksz&mtaszerz6d@st 1995. @vben lett kOtve az ©fOideik KOzs@gi ©nkorm£nyzat, valamint
az OTP Bank Rt. kOzOtt p@nzeszkOzeinek kezei@s £re @s p@nzforgalmak lebonyolit&sira.
K@rd@s, @szrev@tel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, @s aki egyet@rt,
k@zfettarlissai ]elezze.

A k pvisel6-testQtet 3 igen   ÷gyhangQ - szavazattal, elle szavazat ta t6zkodAs
n £1kil az al£bbi hatirozatot hozza"

7712021 .(IX. I .) Kt.ho
Tirgy: Bankszimlaszerzidis-. 0fOtde£k KOzs gi ©nkorminyzat

HATAROZAT

Of61deAk K6zs gi Onkorm&nyzat& ak K pviselS-testQiet÷ Of61deak K6zs £gi
Onkorm&nyzat   (6923   0f61de&k,   Bajcsy-Zs.   u.   2.)  sz&mlatula]donos
banksz&mlaszerz6d s £r61 sz616 sz6b÷li ÷16ter]eszt st  ÷gt rgyalta 8s az
al bbi hat rozatot hozza:

Of 61de k  K6zs gi  Or korr 9nyzat  (6923  0f61deak,  BajcsyoZs.  u.  2.}
sz mlatulajdonos, m isr@szr61 az Orsz igos Takar@kp £nzt ir  £s Kereskedelmi Bank
Rt. sz imtavezet6hely Mak6i fi6kja 6900 Mak6, Sz@chenyi t@r 14-!6. OTP Bank It.
k6z6tt- a Sz imtatu]ajdonos megbiz s&b61 penzeszk6zeinek kezel £s £re  £s
p{£nzforgatm £nak lebonyolit&s&ra k61tsegvet £si eisz&moi isi sz mla elnevez@sQ
banksz ml t nyit  s vezet - banksz laszerz6d se 1998. @v ]anu r h6 20.
nap] n ]8tt i@tre.
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Err61 @rtesit6st ka 
Of61de&k k6zs6g polg&rmestere
F61de&ko©f61deak k6zs6gek jegyz6je
F61de ki K6z6s Onkorm&nyzati Hivatal p6nzQgyi csoportja

Si onn6 Sink6 Erika polgSrmester: Az el6terjeszt6seink elfogytak, a nyflt Ol6st bez romo
K6sz6n6m a jelenl6tet.

Simonn6 SiHR6 Erika
potgArmester

R£k6czi Edit
}egyz6


