JEGYZŐKÖNYV

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. március 29én 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.

J e l e n v a n n a k:
Horváth Lajos

alpolgármester

Bozóki Edit
Hajagos-Tóth István
Nagy András
Seres János

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tóthné Frank Anikó

képviselő – távol maradt az üléstől.

Részvétel 83 %-os.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta

jegyző

1. Vizi-közmű vagyon értékelésére megbízás
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv
Horváth Lajos – alpolgármester - szeretettel köszöntök mindenkit. A testület
határozatképes. Az a rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a vízi-közmű vagyon
értékelését mindenképpen meg kell csinálnunk. Ennek alapján egy napirendi pontot
tárgyalunk. Az írásos anyagot már megkaptátok, ugyanazt tárgyaljuk meg.
Nagy András – képviselő – baj hogy meg kell csináltatni.
Horváth Lajos – alpolgármester - baj, viszont az idő már sürget. Átadom a szót
Valentovics Beátának.
Valentovics Beáta – jegyző - Tisztelettel köszöntöm Képviselő-testület tagjait. A rendkívüli
ülés tárgya a vizi-közmű vagyon értékelése. Az előző testületi ülésen lekerült napirendről ez a
kérdés, akkor döntöttek, hogy rendkívüli ülés keretében fogja a testület tárgyalni. Ahogy
alpolgármester úr mondta, a vagyon értékelés mindenképpen törvényi kötelezettség a víziközmű szolgáltató törvény alapján az önkormányzatnak elvégezni. Ezzel kapcsolatban három
árajánlatot kértünk be. Erről a három ajánlatról kellene dönteni, hogy kivel kösse meg
alpolgármester úr azonnali hatállyal a szerződést, hogy a vagyonértékelést elvégezze.
Pontosan azért nem küldtünk ki írásos anyagot, mert múltkor kiment, három ajánlat volt:
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- Az első 4.119.700.-Ft + ÁFA teljesítési határidő 2013. 05.10 (Bonyhádi cég).
- A második 4.650.000.- Ft + Áfa teljesítési határidő; szerződéskötéstől, illetve az
adatszolgáltatás teljesítésétől számított három hónap (Budapesti cég).
- A harmadik 4. 850.000.-Ft + Áfa teljesítési határidő; szerződéskötéstől, illetve az
adatszolgáltatás teljesítéséről számított egy hónap (Budapesti cég).
Bozóki Edit - képviselő - ennek a harmadik cégnek elég sok referencia munkája volt. És ő
adott talán legrövidebb idő alatt.
Valentovics Beáta – jegyző - Ha azt nézzük a szerződés hatálybalépése és adatszolgáltatás
teljesítésétől számított egy hónap. Minél hamarabb tudunk adatot adni annál hamarabb
teljesítődik az egy hónap.
Hajagos Tóth István – képviselő - Azt szeretném megkérdezni, hogy átolvastam az ezeket a
szerződés ajánlatokat, hogy az Energia Hivatalnak valamelyik megcsinálja a becslést, akkor
az Energia Hivatal elfogadja ugye azt, nincs olyan, hogy esetleg nem fogadja el? Arra
gondoltam konkrétan, hogy nem-e ki kellene kötni, hogy ha az Energia Hivatal elfogadja,
akkor számlát kiegyenlítjük.
Valentovics Beáta – jegyző - nincs ilyen.
Nagy András – képviselő - ár dönt.
Hajagos Tóth István – képviselő - nekem az a véleményem ár dönt. Elsőt nézegettem át
részletesen árban ő a legkedvezőbb. Elég részletesen leírja itt, a törvények szerint ezt
megcsinálja, úgy néz ki. És itt a május 10., a határidő. Szerintem az tökéletes.
Valentovics Beáta – jegyző - Természetesen azt mondták, ha hamarabb tudnak végezni attól
is függ, hogy milyen részletességgel milyen gyorsan tudjuk szolgáltatni az adatokat. Függ a
településszerkezettől is a felmérés, de térkép alapján ők el tudják készíteni és lehet, hogy még
hamarabb, mint május 10.
Hajagos Tóth István – képviselő - a május 10 azért jó, mert egy határozott dátum, nem
nagyon tudunk kifutni belőle. Ez fontos.
Valentovics Beáta – jegyző - igen ez azért jó. Kérheti a képviselő-testület, hogy az
alpolgármester kösse meg a szerződést, függetlenül attól, hogy csúszott a képviselő testület
két hetet, akkor igenis 2013. május 10 legyen a teljesítési határidő.
Tehát még egyszer azonnal kösse meg alpolgármester úr a szerződést, Teljesítési határidő
2013. május 10. legyen.
Nagy András - képviselő – akkor az a határozati javaslat, hogy az első ajánlat nyer?
Horvát Lajos- alpolgármester - fentiek alapján a jegyzőkönyv mellékletében szereplő
három ajánlatból Képviselő-testület a KISS-TIKE Kft. (Bonyhád, Dózsa Gy. u. 1.) Ár:
4.119.750,-+Áfa, teljesítési határidő: 2013.május 10. – ajánlatát fogadja el.
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Jászszentlászló Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
40/2013. (III. 29.) sz. határozat
Vizi-közmű vagyon értékelése

Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a vízikörmű-vagyon értékelésére megbízza
KISS-TIKE Kft-t Bonyhád, Dózsa Gy. u. 1.
A megbízási szerződés azonnali hatállyal történő
megkötésére felhatalmazza Horváth Lajos alpolgármestert.
Képviselő-testület kiköti, hogy a szerződésben foglalt
teljesítési határidő 2013. május 10. legyen.
Határidő: azonnal – szerződéskötésre.
Teljesítési határidő: 2013. május 10.
Felelős: Horváth Lajos alpolgármester

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatni kívánom a Képviselő-testületet az alábbiakról a
vizi-közmű üzemeltetés pályáztatással kapcsolatban. A 2011. CCIX törvény (továbbiakban
Törvény) rendelkezése szerint Jászszentlászló település vízi-közműveinek tulajdonosa, és
egyben az ellátásért felelős a település önkormányzata.
Mivel az Önkormányzat nem felel meg a törvényben meghatározott akkreditációs
feltételeknek, ezért a szolgáltatás folyamatossága és biztonsága érdekében a vízi-közmű
üzemeltetési jogviszony rendezésére haladéktalanul lépéseket kell tennünk. A jelenlegi
üzemeltetővel fennálló üzemeltetési szerződés a törvény 20. § (2) bekezdése szerint 8 hónapos
felmondási idővel mondható fel az év végére vonatkozóan.
Új üzemeltetési szerződés kötésére az alábbi lehetséges megoldások állnak az önkormányzat
rendelkezésére:

1. Az üzemeltetési szerződésre pályázatot ír ki. A pályázat kiírással és eljárással
kapcsolatos részletes szabályokat az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet II. fejezete
részletesen szabályozza. Ez egy hosszú folyamat.
2. A törvény 16. §, illetve a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §
(9) bekezdés alapján a pályáztatás elkerülhető, amennyiben az önkormányzat nemzeti
tulajdonban álló vízi-közmű szolgáltatóban tulajdonrészt szerez.
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3. A jelenlegi üzemeltető – attól függetlenül, hogy a törvényben meghatározott
akkreditációs feltételeknek nem felel meg -, működési engedélyre irányuló kérelmet
nyújthat be a Magyar Energia Hivatal részére, és mindaddig üzemeltethet, amíg a
kérelmet jogerősen el nem bírálják. /törvény 82. § (2)/
A helyzet áthidalására elképzelhető, hogy május 31. után az önkormányzat benyújt az Energia
Hivatalhoz egy hosszabbítási kérelmet, de természetesen emellett dönthet a Képviselő-testület
a pályáztatás mellett is. De a hosszabbítási kérelmet meg kell lépni, mert május 31-ig van csak
engedély, ha a határidő lejár, akkor maga a Hivatal közérdekű üzemeletetőt jelöl ki.
Szükségesnek tartottam, hogy tudjanak róla, hogy ilyen lehetőségeink vannak a Vízi közmű
üzemeltetéssel kapcsolatosan. A nemzeti tulajdonban álló vízi-közmű szolgáltatóban
tulajdonrész szerzése nem járható út számunkra. Az önkormányzatnak pályáztatásban illetve a
működési engedély hosszabbításban lépnünk kell.

Horváth Lajos – alpolgármester – köszönjük a tájékoztatást. Mivel több hozzászólás nincs,
az ülést berekesztem.

K.m.f.

Horváth Lajos
alpolgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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