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Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június
05-én megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint

Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Kovács Gyula, Németh Lajos és
Varga Márta testületi tagok.

Bejelentéssel van távol : Csabainé Bártfai Margit testületi tag

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
megválasztott testületi tagok közül 1 fő hiányzik, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.

Ezt követően a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó
alapján.
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal,
egyöntetűen az alábbi határozatot hozta.

44/2012./VI.05./ Kt.
H a t á r o z a t

A Napirendi pontra tett javaslatról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontra
tett javaslatot e l f o g a d j a .

N A P I R E N D :

1. Előterjesztés a vízi- közmű szolgáltatás megszervezése a vízi- közmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvénynek való megfelelés
érdekébenElőadó: Nagy Szilárd polgármester

I. NAPIREND:
A vízi- közmű szolgáltatás megszervezése, a vízi- közmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvénynek való megfelelés érdekében készített írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el.



Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az új vízi-
közmű törvény alapján az önkormányzatoknak csatlakozniuk kell egy nagyobb
rendszerhez. A Szolnoki Regionális Vízművektől jött szándéknyilatkozat, mely
szerint aláírást, és visszaküldést kértek. Az a meglátása, mivel együtt van az
önkormányzat Törökszentmiklóssal, -a Törökszentmiklós Víz- és Csatornamű
Kft-ben -, illetve a járási hivatal is ott lesz, amihez tartozni fog a település,
javasolja a testületnek, csatlakozzon ehhez a rendszerhez.

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, az új törvény tavaly év végén
született, aminek több rendelkezése 2013. január 1-vel, de vannak olyan
rendelkezések, ami 2012. július 1-vel lép hatályba. Szigorodnak a vízi- közmű
szolgáltatást megvalósító cégek, kft-k, gazdasági társaságok lehetőségei, ezért
is szoros a határidő, elég sok tárgyalás megelőzhette, míg ez a minta, az egész
felépítés, ami a testület előtt van létrejött. Mai nap a határideje, hogy ezt az
előterjesztést az önkormányzat megtárgyalja és döntsön arról, hogy
csatlakozni kíván-e ehhez az új szervezethez, amit most kívánnak létre hozni.
Ez egy Holding társaság, amelynek leányvállalatai vannak, ezek a
leányvállalatok lennének az üzemeltető cégek, amelyeknek az önkormányzatok
a tulajdonaikat bérbe adják, ezért bérleti díjat kapnak. Az önkormányzatok így
lehetnek üzemeltetői a vízi- közmű szolgáltatóknak. Amennyiben ez nem
történik meg, és június 30-ig nem kötik meg az üzemeltetési szerződést,
anyagilag is nagy terhet róna az önkormányzatra, és korlátozná a döntési
jogosultságát, ugyanis a Magyar Energia Hivatalhoz minden egyes ügyben be
kellene nyújtani és engedélyt kellene kérni, ami igazgatási szolgáltatási díjat
vonna maga után minden egyes döntés esetén, másrészt pedig most kellene
elkészíteni egy vagyonértékelést, aminek 8-10 millió Ft a költsége.Ennek a megkerülésére jönne létre egy nagy Holding, aminek a tulajdonosai az
önkormányzatok, ennek a cégnek a létrehozására 2012. június 30-ig van
lehetőség. Ha úgy dönt a testület, hogy hajlandó csatlakozni a Duna-Tisza
menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Korlátolt
Felelősségű Társasághoz (DTH Kft.), akkor most kellene erről dönteni. Ennek a
Holdingnak 31 település lenne a tagja, van egy tervezet-szervezeti struktúra
ábra, amely megvilágosítja, hogyan jönne létre ez a dolog. A lakosság nem
érezné a hátrányát, hiszen ugyanaz lenne a szolgáltató mint eddig, csak más
céggel. A Törökszentmiklósi Víz-csatornamű Kft. megszűnne, az önkormányzat
visszakapná a tulajdonrészét, és azt adná bérbe az új üzemeltető Kft-nek, és a
bérleti díj talán fedezné a csatorna felújítás és karbantartás költségeit.
Az ÁFA törvény szerint, ha az önkormányzat más gazdasági társaságba viszi
be vagyonát, akkor ÁFÁ-t kellene fizetni, ez alól egy felmentést kapnak az
önkormányzatok, 2013. május 31-ig nem kell megfizetni ezt az ÁFÁ-t.
Elmondja, az előterjesztést Törökszentmiklós készítette, elég részletesen le írja
az előnyöket, és annak a hátrányát is ha mégsem jönne létre ez az átalakulás.
Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy mégsem csatlakozik, és nem választja
a Regionális Vízművet sem aki ajánlatot tett, akkor 2013-tól állami feladattá
válik. Most van arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy a saját
tulajdonrészét megtartva, egy olyan cégbe lépne be, amiből haszna is
származhat.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.



Kérdést tettek fel: Varga Márta, Kovács Gyula, Bódi Marianna és Kozák
Ferencné képviselők.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ, melyet a kérdést
feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólások:
Bódi Marianna:
Véleménye szerint, ha az állam venné át, akkor nem is lenne az önkormányzat
tulajdona, a törzsvagyon is átruházódik az államra. Javasolja, a továbbiakban
törekedni kell arra, hogy legyen az önkormányzatok felé taggyűlés legalább
évente egy alkalommal, és az sem mindegy, hogy a Kft-ken belül milyen
rangsort állítanak fel.

Varga Márta:
Szerinte az is fontos szempont, hogy a vízdíjak alakulásában mennyire lesz
beleszólási joga a testületnek. Próbaidő kikötésével lett volna jó megállapodni,
hogy az önkormányzat esetleg más lehetőséget választhatna, lenne az
önkormányzatnak ideje és joga átgondolni.

Hozzá szólt még: Kozák Ferencné, Németh Lajos és Kovács Gyula képviselők.

A napirend megvitatása után Nagy Szilárd polgármester összegezve elmondja,

hogy a Képviselő-testület csatlakozni kíván a DTH Kft-hez, Törökszentmiklós-

Nagykörű- Besenyszög tulajdonosi közösséggel új Kft.-t kíván létrehozni.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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H a t á r o z a t:

A vízi- közmű szolgáltatás megszervezése a vízi- közmű szolgáltatásról szóló

2011. évi CCIX törvénynek való megfelelés érdekében

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben rögzített víziközmű-
szolgáltatási feltételek biztosítása, illetőleg teljesíthetősége érdekében
egyetért a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető
Szolgáltató Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (DTH Kft.)
létrehozásával.2. A képviselő-testület a DTH Kft. társasági szerződését a jelen határozat
mellékletét képező tartalommal fogadja el azzal, hogy Kengyel Községi
Önkormányzat törzsbetéte 144.800 Ft készpénz, azaz
Száznegyvennégyezer-nyolcszáz Forint, mely a Törökszentmiklós (és
térségének szerződésben rögzített települései), Besenyszög és
Nagykörű tulajdonosi közösségének része.

3. A Képviselő-testület a DTH Kft. Törökszentmiklóst megillető tulajdonosi
közösségének közös képviseletére dr. Juhász Enikő, Törökszentmiklós



város polgármesterét hatalmazza fel, valamint Balogh Zoltán,
Besenyszög polgármesterét jelöli a felügyelő bizottságba.

4. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a társasági
szerződés aláírására, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvényben rögzített víziközmű-szolgáltatási feltételek teljes
körű biztosítása érdekében a további tárgyalások folytatására és a
szükséges feladatok megvalósítására.

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében lévő tartalék terhére gondoskodjon a 2./ pontban
meghatározott készpénz törzsbetét DTH Kft. részére történő
megfizetéséről a társasági szerződésben rögzítettek szerint.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200. Törökszetmiklós,

Kossuth l. út 135/a
4. Irattár

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a
megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete
Nórapolgármester jegyző


