10. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 08-án megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, minden képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek Oláh Biankát javasolja.
Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Oláh Biankát jegyzőkönyvvezetőnek.
66/2012.(VI. 08.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Egy napirendi pont megtárgyalását kéri. Aki egyetért a napirendi
ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontot.
67/2012.(VI. 08.) számú határozat
-Napirendi pont elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű üzemeltető szolgáltató
holding korlátolt felelősségű társaságban való tulajdonosi részvétel. Ebből csak előnyük
származhat. Át kell adni a vízművet egy üzemeltetőnek. Meg van szabva, ki lehet az
üzemeltető. Ha nem jelölnek ki maguknak, ki jelöl nekik más. Az fontos, hogy legyen nekik is
beleszólásuk. Most csak azt kell megszavazni, hogy megalakuljon a holding. Később kérnek
árajánlatot, hová lépnek be.
Balogh Henrietta jegyző: Majd külön-külön kötnek szerződést.
Oláh János képviselő: Ha államilag jelölik ki utólag, akkor is ugyanolyan jogokkal
rendelkeznek, mintha most döntenének?
Pisók István polgármester: Ha az állam jelöli ki, akkor a bérleti díjat is ők határozzák meg.
Javasolja elfogadásra. Hozzászólás, kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Szavazást kér.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
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68/2012. (VI.08.) számú határozat
-

Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding
Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról -

1.) Tiszagyenda Község 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 Tiszagyenda Község Önkormányzat
törzsbetéte 59.000.- Ft készpénz, azaz Ötvenkilencezer forint.
3.) A Képviselő-testület a DTH Kft. Tiszagyendát megillető tulajdonosi közösségének
közös képviseletére dr. Juhász Enikő, Törökszentmiklós város polgármesterét
hatalmazza fel.
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 gondoskodjon a 2.) pontban meghatározott készpénz törzsbetét DTH
Kft. részére történő megfizetéséről a társasági szerződésben rögzítettek szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Amennyiben nincs közérdekű bejelentés, az ülést bezárja.
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