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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott
rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza, kisterme

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos, Varga Márta, Bódi Marianna és Csabainé
Bártfai Margit testületi tagok.

Bejelentéssel van távol:

Kovács Gyula testületi tag.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi
tagok közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a fenti napirendre
tett javaslatot.

A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.

24/2013.(III.18.) Kt.

H a t á r o z a t

A napirendi pontokra tett javaslatról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot

e l f o g a d j a .

I. NAPIREND:

Előterjesztés a Víziközmű törzsvagyon vagyonértékelésére tett árajánlat elfogadásáról

/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy

hosszú éveken keresztül a víziközmű törzsvagyon a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű

Kft. tulajdonában volt. Az elmúlt év őszén újra az Önkormányzat tulajdonába visszakerült a
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Képviselő-testület döntése alapján. A Vízgazdálkodásról szóló törvény szerint létre jött egy

Holding Társaság, több önkormányzat csatlakozásával.

A vagyon értéke az átadás alapján: az ingatlanok 60.556.932 Ft, ingóságok 842.108 Ft. Ezek az

ingatlanok és ingóságok 15 évvel ezelőtt lettek felbecsülve.

A törökszentmiklósi VIKÖV Kft. megkereste az önkormányzatunkat egy ajánlattal, mely szerint

a törzsvagyon felértékelését elvégeznék. Tapasztalataik szerint a vagyon valódi értéke

többszöröse az említett összegeknél. Ennek akkor van jelentősége, amikor az önkormányzat

szerződést fog kötni a szolgáltatóval a vízmű üzemeltetésére, és a szolgáltató a vagyon értékének

arányában fog fizetni bérleti díjat. A szerződéseket 2013. május 31-ig kell megkötni.

A VIKÖV Kft. garantálja, hogy 2013. április 30-ig az értékbecslést, valamint a strukturált

közművagyon adatbázis felállítását is elkészíti.

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Varga Márta testületi tagok.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólás:
Bódi Marianna: Igaz, hogy a vagyonértékelés az Önkormányzatnak plusz kiadást jelent, de
véleménye szerint ezeknek az ingatlanoknak és ingóságoknak az értéke többet ér az említett
összegeknél.

Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.

25/2013.(III.18.) Kt.

H a t á r o z a t

A Víziközmű törzsvagyon vagyonértékelésére tett árajánlat elfogadásáról

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a VIKÖV Víziközmű,

Vízgazdálkodási és Vagyonszakértő Mérnöki Iroda Kft.-t (5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér

6.), hogy a Kengyel Község víziközmű vagyonára vonatkozóan a vagyongazdálkodási

döntéshozatalt megalapozó és az üzemeltetési szerződés mellékletét képező átfogó

vagyonértékelést és strukturált közművagyon adatbázis felállítását készítse el 2013. április 30-ig.

A vagyonértékelés díja 1.980.000 Ft + ÁFA összegbe kerül, amit az Önkormányzat a 2013. évi

költségvetése terhére biztosít.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. VIKÖV Kft. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.
4. Irattár
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II. NAPIREND:

Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészének elkülönítéséről

/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.

26/2013.(III.18.) Kt.

H a t á r o z a t

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészének elkülönítéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013.

évi költségvetéséről szóló 4. számú mellékletében a művelődési

ház kiadásai között a közművelődési tevékenységek és támogatása

sorban a dologi kiadások oszlopban tervezett

500.000,- Ft –ot elkülöníti

a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészeként.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. MÁK JNK. Szolnok Megyei Igazgatósága
4. Irattár

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az
ülést berekeszti.

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző


