KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
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16/2016. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14. napi
rendkívüli, nyílt testületi ülésén.

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Pusztai Ádám
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Fekete Zita, kirendeltség-vezető, jegyzőkönyvvezető
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos

Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, tájékoztat, hogy Kis Bálint és
Mórocz Lajos képviselő előre jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai napon, majd
megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot;
választása Varga Pál és Pusztai Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 3 testület tag, 3
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 3 jelenlevő tag közül 3 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1.) A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, támogatott projekt
beruházás során keletkezett vagyon átadás-átvétele
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
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1. Napirendi pont: A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű,
támogatott projekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-átvétele
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A legutóbbi ülésen a konzorcium vezetője említette, hogy az
idén még szükséges döntést hoznunk. Az előterjesztést megkapták a képviselők, van-e
kérdés?
Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett határozatot elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

248/2016. (XII.14.)sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program”
elnevezésű, támogatott projekt beruházás során keletkezett
vagyon átadás-átvételét a következők szerint:
1. A vagyon ellenérték fejében történő kiadása helyett, a
forrásbiztosítás nehézségei miatt a korábbi megállapodástól
eltérően a beruházó „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a
Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
8.§ (3) bekezdése alapján kerül sor térítésmentes átadás
keretei között.
2. Az Önkormányzat ismeri a projekt megvalósulására
vonatkozó támogatási szerződést és tudomásul veszi, hogy a
Projekt keretében megvalósult beruházást a fenntartási
időszak végéig, de legalább öt éves időtartamban
működtetni kell. Az Önkormányzat – mint a megvalósult
beruházás résztulajdonosa- az üzemeltetőn keresztül
gondoskodik az üzemeltetési feladatok ellátásáról és ezen
kötelezettség teljesítéséről.
3. A közös tulajdon feletti rendelkezés ügyében a település
átadási pontján belüli közös tulajdon kapcsán az érintett
települési önkormányzat felhatalmazást kap – a tulajdonjog
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átruházás kivételével – a tulajdonrészhez kapcsolódó közös
tulajdon képviseletére.
4. Az Önkormányzatot illető és a vagyonkiadás során
közcélú adományként megkapott vagyoni hányadot a 2014.
januári Konzorciumi Megállapodás 1. sz. melléklete szerint
kell nyilvántartásba venni. A nyilvántartásba vett vagyon
értékét az ECOELINE Zrt. vagyonértékelése szerint kell
meghatározni. Az Önkormányzatot a projekt során
megvalósult vagyon 28/10.000-ed tulajdona illeti meg. Ez a
vagyonértékelés szerint 95.361.591.- Forint értéket
képvisel.
5. Az Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a
Polgármestert a fenti tartalmú Konzorciumi megállapodás
III. számú kiegészítésnek aláírására.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016.12.28.

2. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: DAREH-al kapcsolatban az előző ülésen döntést hoztunk a
szerződés megkötése tárgyában, de célszerű a szándékunkat is jelezni – mivel van rá
lehetőség – hogy ki lással el a feladatot a jövőben. Javaslom, hogy jelenlegi szolgáltató,
hiszen a lakosságnak is jobb, ha nincs változás. Amennyiben nincs kérdés, aki ezzel egyetért
kézfeltartással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
249/2016. (XII.14.)sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezi azon szándékát, hogy a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
33.§ (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátását a településen a szerződés
megszűnése után is a jelenleg érvényes
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft. lássa el.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa
a
Dél-Alföldi
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulást.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016.12.31.
Varga Pál képviselő: Annyi információval rendelkezem még, hogy a jövőben az
intézmények 1400 l kukát is igényelhetnek, de erről a későbbiekben kapunk tájékoztatást.
Lengyel György polgármester: Ez valóban hasznos. Két ülés között történtekkel
kapcsolatban van egy kiegészítés, a részleteket Fekete Zita elmondja.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A megszüntető okirattal kapcsolatban történt egy
módosítás, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat, mint alapító szerv a feladatot visszaveszi,
így az intézmény jogutód nélkül szűnik meg. Az okirat így került aláírásra. A határidő szoros,
de tartani lehet a december 31-et.
Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételeket és hozzászólásokat. Tekintettel
arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást az ülést
15:10 órakor bezárom.
K.m.f.
dr. Lipták Péter
jegyző nevében és megbízásából:

Lengyel György
polgármester

Fekete Zita
kirendeltség-vezető

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Varga Pál
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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