Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án
megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme)
rendkívüli nyílt ülésének
a.
b.
c.
d.

napirendje
jegyzőkönyve
határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat.
rendeletek: -

Ügyiratszám: ……………….
Határozatok:
- 68/2014. (XI. 6.) számú határozat: Napirend elfogadása.
- 69/2014. (XI. 6.) számú határozat: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel,
Monostorpályi Község Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése
tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
- 70/2014. (XI. 6.) számú határozat: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által
kibocsátott részvény megvásárlásáról
- 71/2014. (XI. 6.) számú határozat: Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű
vagyon vagyonértékelésének lefolytatása tárgyában
- 72/2014. (XI. 6.) számú határozat: Az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvízközművek működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
- 73/2014. (XI. 6.) számú határozat: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű
Zrt. –vel kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlásának, állandó jelleggel történő
átengedése a polgármester részére
- 74/2014. (XI. 6.) számú határozat: A Monostorpályi Polgárőr és Kulturális
Egyesület részére, a Művelődési Ház felújítási munkáinak elvégzésére adott
kölcsönösszegről és annak részleteiről szóló 41/2014. (VII. 3.) számú határozat
módosítása
Rendeletek: NAPIRENDI PONTOK:
1. Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő
feladatokról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Különfélék
Monostorpályi, 2014. november 6.

SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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Jegyzőkönyv
Készült: 2014. november 6-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő
testületének rendkívüli nyílt üléséről.
Jele vannak:
- Szabó József polgármester
- Nyilas József képviselő
- Csuka Tamás képviselő
- Futó Ferencné képviselő
- Berényi Attiláné képviselő
- Dr. Varga Zoltán László képviselő
Távolmaradását bejelentette:
- Basa Attila Zoltán alpolgármester
Tanácskozási joggal megjelent:
- Juhász Péter jegyző
Lakosok száma: 0 fő.
Szabó József polgármester
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel van jelen,
így a Képviselő-Testületi ülés határozatképes. Basa Attila Zoltán alpolgármester jelezte
távolmaradását.
Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő
feladatokról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
2. Különfélék
Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.
Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem
tettek javaslatot.
A határozat – tervezet az alábbi:
„A Képviselő - Testület
A 2014. november 6-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.”
Kérte, hogy aki a közölt napirendet és a határozat-tervezetet elfogadja, szavazzon.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és
az alábbi határozatot hozta:
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Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő – Testületének
68/2014. (XI. 6.) számú
Határozata
A Képviselő - Testület
A 2014. november 6-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
1.napirenid pont: Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő
feladatokról (írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: a polgármester
Szabó József polgármester
Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Az előterjesztésben lévő határozat-tervezeteket egyesével teszem fel szavazásra.
Kérem, hogy aki az előterjesztés szerinti 1.számú határozat-tervezetet elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
69/2014. (XI. 6.) számú
Határozata
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Monostorpályi Község Önkormányzata
tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése
A Képviselő - Testület
1. A Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2012. június 29. napján, Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek
üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés – és annak módosítása – közös
megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A szerződés megszűnése TRV Zrt.-vel kötött
szerződés hatályba lépésének napja.
2. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, továbbá a
szerződés aláírására.
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3. Képviselő - Testület felhatalmazza a Polgármestert a TRV Zrt.-vel megkötendő
üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó valamennyi ide vonatkozó feladat ellátására, és
a szükséges dokumentumok aláírására.
Szabó József polgármester
Kérem, hogy aki az előterjesztés szerinti 2.számú határozat-tervezetet elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
70/2014. (XI. 6.) számú
Határozata
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlásáról
A Képviselő - Testület
1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében
rögzített feltételnek megfelelően Monostorpályi Község Önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db,
10.000.- Ft névértékű részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő
megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
2. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény
megvásárlásával a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg
a Monostorpályi Község Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon
tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Szabó József polgármester
Kérem, hogy aki az előterjesztés szerinti 3.számú határozat-tervezetet elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
71/2014. (XI. 6.) számú
Határozata
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatása
tárgyában
A Képviselő - Testület
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a
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vagyonértékelés elvégzésével kapcsolatos versenyeztetési eljárás lefolytatása tárgyában a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megbízási szerződést kössön, továbbá a Megbízás
teljesítése során a Megbízott részére a szükséges jóváhagyásokat megtegye.
Szabó József polgármester
Kérem, hogy aki az előterjesztés szerinti 4.számú határozat-tervezetet elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
72/2014. (XI. 6.) számú
Határozata
az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz-közművek működtetése tárgyában
történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
A Képviselő - Testület
1. A képviselőtestület elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a
kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz-közművek)
működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás teljesítésének
szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi terjedő határozott
időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz-szolgáltatás céljára, a
vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5.,
cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű
szolgáltatóval.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés tartalmának Víziközműszolgáltatóval történő egyeztetésére, valamint a szerződés megkötésére.
3. Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott működési
engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napja.
2.napirendi pont: Különfélék
Szabó József polgármester
Minden évben szükséges a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján
meghozni azt a döntést, ha és amennyiben a Képviselő - Testület a polgármesterre kívánja
ruházni a részvényesi jogok gyakorlását. Ezt a döntést most még a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzatok Vízmű Zrt. tekintetében javaslom meghozni. A TRV Zrt. tekintetében is
dönthet majd így a Képviselő – Testület.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
A határozat-tervezet az alábbi:
„A Képviselő-Testület
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a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 213. § (3)
bekezdésére figyelemmel:
1. Szabó József polgármesterre ruházza (meghatalmazza) a Gt. 212 – 217. §-aiban
található, az Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban:
Zrt.) kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlását, állandó jelleggel.
2. a polgármester 1. pont szerinti jogokat a Zrt. közgyűlésein és a Zrt.vel összefüggő
egyéb feladatok kapcsán gyakorolhatja.
3. Jelen testületi határozat hiteles kivonata alkalmas a cégbíróságon az 1. pontban
meghatalmazott személy képviseleti jogosultságának igazolására is.
4. a részvényesi jogok gyakorlása során, a Zrt. közgyűlésein elhangzottakról tájékoztassa
a polgármester a Képviselő-Testületet.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
a polgármester”
Szabó József polgármester
Javaslom, hogy az ismertetett határozat-tervezetet a Képviselő - Testület fogadja el.
Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
73/2014. (XI. 6.) számú
Határozata
A Képviselő-Testület
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 213. § (3)
bekezdésére figyelemmel:
1. Szabó József polgármesterre ruházza (meghatalmazza) a Gt. 212 – 217. §-aiban
található, az Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban:
Zrt.) kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlását, állandó jelleggel.
2. a polgármester 1. pont szerinti jogokat a Zrt. közgyűlésein és a Zrt.vel összefüggő
egyéb feladatok kapcsán gyakorolhatja.
3. Jelen testületi határozat hiteles kivonata alkalmas a cégbíróságon az 1. pontban
meghatalmazott személy képviseleti jogosultságának igazolására is.
4. a részvényesi jogok gyakorlása során, a Zrt. közgyűlésein elhangzottakról tájékoztassa
a polgármester a Képviselő-Testületet.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
a polgármester
Szabó József polgármester
A Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesület részére a Művelődési Ház (4275
Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C.) felújítási munkálataira a Képviselő - Testület a 41/2014.
(VII. 3.) számú határozatával 11.000.000 Forint összegű kölcsönt biztosított.
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A 41/2014. (VII. 3.) számú határozat az alábbi:
„A Képviselő - Testület
1. 11.000.000 Forint kölcsönt (továbbiakban: Kölcsönösszeg) biztosít a Monostorpályi
Polgárőr és Kulturális Egyesület részére a Művelődési Ház (4275 Monostorpályi,
Bajcsy Zs. utca 1/C.) felújítási munkálataira (továbbiakban: Projekt)
2. A Projekt megnevezése: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó,a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások igénybevételéhez benyújtott - “3.
célterület: többfunkciós szolgáltató központ fejlesztéséhez” azonosító jelű projekt
keretében megvalósuló Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C.,
hrsz: 543/5) felújítási munkái.
3. A Kölcsönösszeg visszafizetési határideje: 2014. december 31., de ezen időpont előtt
elsődlegesen a Projekt utófinanszírozása keretében visszaigényelt támogatás
beérkezését követő napja.
4. A Kölcsönösszeg a Projekt felújítási munkálataira használható kizárólag.
5. A Kölcsönösszeg biztosítása részleteit a jelen határozattal jóváhagyott
kölcsönszerződés-tervezet tartalmazza.
6. Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés-tervezet aláírására, valamint az
ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, és az esetlegesen felmerülő szerződések
aláírására.”
Mivel a kifizetések elhúzódtak és a nevesített a határozat 3. pontja szerinti határidőre nem
tudja a polgárőr egyesület visszafizetni a kölcsönt, valamint amennyiben megtenné akkor is
ismételt kölcsönt kellene biztosítanunk részükre, ezért javaslom, hogy a határozat ezen részét
módosítsuk.
A 41/2014. (VII. 3.) számú határozat 3. pontját az alábbira javaslom módosítani, amely a
határozat – tervezet is egyben:
„3. A Kölcsönösszeg visszafizetési határideje: A Projekt utófinanszírozása keretében
visszaigényelt utolsó támogatási összeg beérkezését követő napja. Engedélyezi a
Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesület részére, hogy az utófinanszírozás keretében a
támogató szervezet vagy a közreműködő szervezet által a Monostorpályi Polgárőr és
Kulturális Egyesület bankszámlájára átutalt összeget a Projekt számláinak kifizetésére fordítsa
és ne a kölcsön visszafizetésére. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt arra, hogy a
kölcsönszerződés módosításának tervezetét készítsék el és azt a Monostorpályi Polgárőr és
Kulturális Egyesület elnökével történt egyeztetését követően írják alá.”
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.
Szabó József polgármester
Aki a határozat-tervezet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze:
Szavazás.
A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Monostorpályi Község Önkormányzata
Képviselő testületének
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74/2014. (XI. 6.) számú
Határozata
A Képviselő-Testület
A Képviselő - Testület a 41/2014. (VII. 3.) számú határozat 3. Pontját az alábbira módosítja:
„3. A Kölcsönösszeg visszafizetési határideje: A Projekt utófinanszírozása keretében
visszaigényelt utolsó támogatási összeg beérkezését követő napja. Engedélyezi a
Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesület részére, hogy az utófinanszírozás
keretében a támogató szervezet vagy a közreműködő szervezet által a Monostorpályi
Polgárőr és Kulturális Egyesület bankszámlájára átutalt összeget a Projekt
számláinak kifizetésére fordítsa és ne a kölcsön visszafizetésére. Felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt arra, hogy a kölcsönszerződés módosításának tervezetét
készítsék el és azt a Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesület elnökével történt
egyeztetését követően írják alá.”
Szabó József polgármester
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Nem érkezett Kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Szabó József polgármester
Kérdés, észrevétel, hozzászólás híján bezárom az ülést. Köszönöm mindenkinek a munkáját
és a részvételt.
K.m.f.
SZABÓ JÓZSEF
Polgármester

JUHÁSZ PÉTER
Jegyző
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