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Önkormányzata
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Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2014. január 30.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

1/2014. (I. 30.) ÖH

Vízi közmő vagyon 2014. évi vagyonkezelési díjának
megállapítása, vagyonkezelési szerzıdés módosítása

2/2014. (I. 30.) ÖH

Ladánybene – Felsılajos Szennyvíztársulás társulási
megállapodásának módosítása
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 30-án 08.00 órakor
Felsılajoson a Faluházban megtartott Képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı
dr. Tóth Andrea jegyzıi irodavezetı

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent.
Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes. Négy
napirendi pontunk van a meghívó szerint, kérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pont
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontot fogadta el:
Napirend

Elıterjesztı

1.

Vízi közmő vagyon 2014. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, Juhász Gyula
vagyonkezelési szerzıdés módosítása
polgármester

2.

Ladánybene – Felsılajos Szennyvíztársulás társulási megállapodásának Juhász Gyula
módosítása
polgármester

3.

Egyebek

Juhász Gyula
polgármester

4.

Interpelláció

Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Vízi közmő vagyon 2014. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerzıdés
módosítása
Juhász Gyula polgármester: 2013. január 01-tıl az Önkormányzat határozatlan idıre vagyonkezelési
szerzıdést kötött a BÁCSVÍZ Zrt.-vel. Tavaly a vagyonkezelési díj nettó összege 5,64 Ft/m3 volt. A
vagyonkezelési díjat az Önkormányzat elkülönítetten kezeli, majd ezen összegek nyújtanak fedezetet
az érintett közmővek vagyonértékelésének finanszírozására. Kiosztós anyagként megkaptuk az idei
díjat is, mely változatlan maradt, tehát 5,64 Ft/m3, így ebbıl 106.737 Ft-ra számíthatunk. Kérdezem,
hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki
elfogadja a határozat-tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
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1/2014. (I. 30.) ÖH
Vízi közmő vagyon 2014. évi vagyonkezelési díjának megállapítása,
vagyonkezelési szerzıdés módosítása
Határozat

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2013. január 1.
napjával az önkormányzati tulajdonba átháramlott vízi közmővekre vonatkozóan a Bácsvíz Zrt.-vel
határozatlan idıtartamra megkötött vagyonkezelési szerzıdés 2. mellékletében a vagyonkezelési díjat
a 2014. évre vonatkozóan ivóvíz-szolgáltatás körében 5,64 Ft/m3 + áfa összegben határozza meg.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Juhász Gyula
polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerzıdés módosítását jelen határozat alapján készítse el és írja
alá.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2014. január 30.

2. napirendi pont:
Ladánybene – Felsılajos Szennyvíztársulás társulási megállapodásának módosítása
Juhász Gyula polgármester: A napirendi pont tárgyalása elıtt szeretném bemutatni dr. Tóth Andreát,
ı készítette az anyagot. Jó munkát kívánunk neki.
2013. szeptember 5-én írtuk alá ezt a megállapodást Ladánybenével, tudjuk, jól, hogy milyen céllal. A
megállapodást azért kell most módosítani, mert az ülések száma nem megfelelıen volt meghatározva
benne, hiszen legalább 6 ülést kell évente tartani. Ez az egyik módosítás. A másik pedig, hogy a
Kecskeméti Városi Bíróság volt megjelölve eljáró hatóságként, ezt kell javítani Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra. Más módosítás nem történt. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:

2/2014. (I. 30.) ÖH
Ladánybene – Felsılajos Szennyvíztársulás társulási megállapodásának módosítása
HATÁROZAT
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Ladánybene –
Felsılajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal történı módosítását.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Juhász Gyula
polgármestert a módosított Társulási megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2014. január 30.
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3. napirendi pont:
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretném elmondani, hogy ma
megyünk ki a Rostás út szemléjére a közlekedési felügyelettel és egy rendırségi szakértıvel. Azért
fordultunk írásban a közlekedési felügyelethez, mert egy felszántás volt az úton, ezzel megnehezítve
az ott közlekedık helyzetét. Én megmondom ıszintén sok mindent várok ettıl a szemlétıl, hátha
sikerülne rendezni ezt a régóta húzódó ügyet.
Egyebek napirendi ponton belül szeretne valaki szólni?
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Szeretném tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy
minden képviselı leadta a vagyonnyilatkozatát.
dr. Balogh László jegyzı: Én pedig csak jelezni szeretném, hogy nagy valószínőséggel jövı héten
szerdán is egy lesz egy ülés, a költségvetési rendelet miatt. Ugyanezen a napon a Társulásnak is
üléseznie kell majd.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e még valakinek kérdése,
véleménye, javaslata egyebek napirendi ponton belül? Amennyiben nincs, interpelláció következik.

4. napirendi pont:
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Amennyiben nincs, és mivel több napirendi
pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 08.30 órakor bezárom és nagyon köszönöm
mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre.

kmf.

/Juhász Gyula sk./
polgármester

/dr. Balogh László sk./
jegyzı
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