
18. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. október 2-án megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket, a vendégeket. 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.  

 

119/2012.(X. 02.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Egy napirendi pont megtárgyalását kéri. Van-e még javaslat? 

Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontot.  

 

120/2012.(X. 02.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Vízi közműszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyontárgyak térítésmentes 

átruházásáról. Átadná az önkormányzat részére a Kft az ingó vagyont. Átadja a szót.  

 

Csűrös Krisztián : Akár van megállapodás akár nincs közöttük, a létesítmények vissza 

fognak szállni az önkormányzatokra. Azt veszik majd figyelembe, hogy januártól új 

üzemeltető lesz. Bérleti díjat az önkormányzat a vagyontárgyak alapján szabhat meg. A 

közművek két részből állnak. Csak a hálózatról és az olyan helyrajzi számokkal rendelkező 

ingatlanokról, ahol vízi közmű létesítmények vannak. A végrehajtási rendeletek még nem 

rendelkeznek arról, hogy ezeket áfa nélkül vagy áfa mentesen lehet vissza adni, és, hogy az 

önkormányzat ne terhelje a saját Kft-jét, így ezekről még nincs szó. Abban az esetben, ha az 

önkormányzat úgy dönt, hogy visszavesz minden vagyonát, azt is megteheti, de akkor 

nyilatkozni kellene ki fogja fizetni.  

 

Pisók István polgármester: Mekkora vagyona van a Kft-nek? A DTH Kft helyzete hogy áll? 

 

Csűrös Krisztián : 600 millió forint körül. A DTH Kft-t bejegyezték, ha meg van a törzstőke, 

elkezdik rendezni a működéshez szükséges feltételeket. A 2013-as év csak arról fog szólni, 

hogy az energia hivatalnak, ill. a törvénynek a megfelelést elérjék. Az engedélyek átíratását, 
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módosítását, az egységes rendszer kialakítását már megkezdték. A végrehajtási rendeleteket 

viszont meg kell várni, milyen előírások lesznek. Ez november végén várható.  

 

Pisók István polgármester: Mikor kapnának bérleti díjat?  

 

Csűrös Krisztián : A januári számlák már a DTH nevére fognak kiállítódni, bevétele csak 

februárban lesz, és azt követően várható.  

 

Pisók István polgármester: Ők Tiszaroffal vannak közös szerződéssel, ők viszont mással 

kötöttek szerződést, egy állami tulajdonú Vízi-közművel. Itt is jártak, ajánlatot tettek. Nem 

volt szimpatikus. Ő akart meghatározni mindent.  

 

Csűrös Krisztián : A nagy vízművek és az állami vízművek a területeket megszerzik. A 

végrehajtási rendeletek azért csúsznak, amíg nem tisztázódik ki a bevezetési határ. Az is 

látszik, hogy amik nem akarnak elindulni a programok, akár szennyvíz, akár ivóvíz, azt most 

az állam átveszi és irányítja központilag.  

 

Pisók István polgármester: Köszöni a tájékoztatást. További kérdés van, hozzászólás, 

vélemény? Nem volt. Javasolja elfogadásra a ingatlan vagyon átruházását.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

121/2012. (X.02.) számú határozat 

 

- Ingatlan vagyon átruházásról - 

 

1. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján Tiszagyenda 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Törökszentmiklós Térségi 

Víz- Csatornamű Kft. és Tiszagyenda Községi Önkormányzat között kötendő, a 

határozat mellékletét képező viziközmű ingatlan vagyon átruházási szerződést.  

 

2. A Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István polgármestert a vagyonátruházásról 

szóló szerződés aláírására. 

 

Erről értesül: 

 

1. Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. 

2. Pisók István polgármester 

3. Balogh Henrietta jegyző 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Javasolja a vagyonátruházásról szóló szerződés aláírására való 

felhatalmazást, fogadja el a képviselő-testület.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta.  
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122/2012. (X.02.) számú határozat 

 

- Ingó vagyon átruházásról - 

 

1. A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján Tiszagyenda 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Törökszentmiklós Térségi 

Víz- Csatornamű Kft. és Tiszagyenda Községi Önkormányzat között kötendő, a 

határozat mellékletét képező viziközmű ingó vagyon átruházási szerződést.  

 

2. A Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István polgármestert a vagyonátruházásról 

szóló szerződés aláírására. 

 

Erről értesül: 

 

1. Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. 

2. Pisók István polgármester 

3. Balogh Henrietta jegyző 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Tájékoztatásképp elmondja, az iskolával kapcsolatosan, a 

Fegyverneki képviselő-testület támogatja a Kolping-ot.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A szülőknek ki fognak küldeni egy nyilatkozatot, és úgy vonják 

össze a diákokat.  

Szeretné megkérdezné még, hogy a vízdíj túlfizetések hogyan történnek? Azt a választ kapta 

anno, hogy vissza térítik neki. Az a baj a lakosság a szennyvizet is az átalány alapján fizeti.  

 

Csűrös Krisztián: A lakosnak meg van a lehetősége, hogy akár havonta diktálhat.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Óra csere esetében gyakorlatilag fel sem használta azt a vizet, 

amit már kifizetett az adott időpontig. A levélre is úgy reagálnak, hogy amennyiben nem fizeti 

ki, akkor komoly büntetést szabnak ki.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Bemegy a családsegítőbe, majd ott segítenek, több ilyen 

eset volt már.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mi lesz azokkal a lakosokkal, akik nem oltatták be a kutyájukat? 

 

Bató Miklós képviselő: Mennek házról, házra ellenőrzik a kutyákat. Majd felszólítják őket.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Pénzbüntetésre számíthatnak.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Reggel a boltnál neki esett az egyik állampolgár, hogy nem volt 

közmeghallgatás múlt évben. Igen is volt, kettő is. Úgy véli maximálisan eleget tettek a 

törvényeknek. A csip-csup ügyek nem oda valóak.  
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Pisók István polgármester: A Polgármesteri Hivatal mindig nyitva áll, bárki előtt, csip-csup 

ügyekkel is bejöhetnek ide. További közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni, a 

megjelenést. Bezárja az ülést.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 

 


