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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. augusztus
15-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatótermében.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács
Bálint, Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert
polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gábomé dr. c(mzetes föjegyző,
Csertő János a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság tagja,
dr. Faragó Helga pályázatíró,
Viski Mihályné jakabszállási lakos,
Labancz Antalné jakabszállási lakos,
Szabóné Harkai Erika jakabszállási lakos

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelent meghívottakat, a külsős
bizottsági tagokat, a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 fő
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Bejelenti, hogy Bukovszki Sándorné önkormányzati képviselő és Forezekné Tóth
Csilla alpolgármester később érkeznek.

Jegyzőkönyvvezetönek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az ülésre szóló megh ívó és az
előterjesztések több részletben kerültek továbbításra, mert eredetileg július 16-ra volt
meghirdetve a testületi ülés időpontja, amely a képviselők visszajelzése
következtében augusztus 4-re lett elnapolva. A jelzett időpont előtt több képviselő
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, igy a mai napon kerül megtartásra. Az
időközben felmerült Új előterjesztésekkel a végleges meghívó napirendi pontjait a
képviselők és a bizottsági tagok előzetesen e-mailben kapták meg. Megkérdezi, hogy
van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a napirendi pontokhoz?

Szabó Mihály a szolgálati lakások nyilászáró cseréjéröl és az út felújítási pályázatok
állásáról kér tájékoztatást.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

1. „Kerékpárút tervezése” tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala
Előadó: dr. Faragó Helga pályázatíró
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2. 1 996-ban megépült kerékpárutak tulajdonjogának tisztázása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3. Piac tervezési árajánlat megtárgyalása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Árajánlat megtárgyalása a Jakabszállás, 0152/1 02. hrsz-ú ingatlanon oszlop
áthelyezése ügyében
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Munkabizottsági jegyzőkönyv Ceglédről a Duna-Tisza Közi Nagytérség
Hulladékgazdálkodási rendszere 2016. június 27-én tartott üléséről;
Jegyzőkönyv a Duna-Tisza közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási
Rendszer Konzorciumi Tanácsának űléséről
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6. Árajánlat az Oktatóterem klímatelepítésével kapcsolatban
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

7. Árajánlat a Pénztár klímatelepítésével kapcsolatban
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

9. Víziközmű vagyon átvétele a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító
Onkornányzati Társulástól és annak üzemeltető részére történő átadása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

10. Bejelentések1 megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek
11.Zárt ülés

Magasabb vezetői pályázat véleményezése

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Dr. Faragó Helga pályázatíró

Szabó György Róbert elmondja, hogy Jakabszállás közigazgatási területén belül
tervezett kerékpárutakra vonatkozó pályázat benyújtásra került. Egy beszerzési
árajánlat lett kiadva. A Kecskemét irányába kiépítendő szakasznak az építési tervei
már korábban elkészültek. Azt a részt szakaszolni kell. A község belterületén a Petőfi
Sándor utcán, valamint az 5302. számú Út melletti bel- és külterületi szakaszon kell
elkészittetni a kerékpárút terveket a temető irányába. Ehhez kértek árajánlatokat.
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Bukovszki Sándorné érkezett

Szabó György Róbert elmondja, hogy 2016 őszén lesi döntés a kerékpárút
pályázatokról. A tervezést el kellene kezdeni, mert az érintett szakaszon a közmű
kiváltások nagymértékben megnehezítik az ügy érdemi elbírálását. Van két
villanyoszlopsor, a Magyar Telekom, a gáz, a közkút. Javasolja, hogy a tervezést
minél előbb kezdjék el. Maximum akkora összegre vállalna kötelezettséget az ez évi
költségvetésben az önkormányzat, amely jóváhagyásra került az év elején. Atadja a
szót Dr. Faragó Helgának az ajánlatok ismertetésére.

Dr. Faragó Helga előadja, hogy a kerékpárút tervezői munkákra folytattak le
beszerzési eljárást. Három árajánlat került benyújtásra, a Bács-Tender Kft. (6000
Kecskemét, Kisfaludy u. 8. l/l.) 7.800.000.- Ft, az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda
Kft. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) 7.890.000.- Ft, a harmadik árajánlat; Út-
Fény Kft. (6000 Kecskemét, Bihar utca 5.) 7.950.000.- Ft. A legkedvezőbb árajánlatot
a Bács-Tender Kft 7.800.000.- Ft-al nyújtotta be, amely megfelel a pályázatban kiírt
feltételeknek is.

Konfár János megkérdezi, hogy mekkora szakaszt és melyik részt érinti ez a
tervezés?

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy aktualizálni és szakaszolni kell a régi terveket az
54. sz. főútvonal mentén, valamint az 5302. sz. út mellett kell elkészíteni a terveket a
temetőig. A kerékpárforgalmi tervet is el kell készíteni. A kerékpár terv zsűrin
képviselni kell a műszaki tartalmat.

Csertő János megkérdezi, hogy ez közbeszerzési eljárás?

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy ez nem közbeszerzés, ez beszerzési árajánlat.

Csertő János szerint egészséges kompromisszumot kell kötni.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy mikor kell fizetni?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az ez évi költségvetésben 1,5 MFt fedezet áll
rendelkezésre. A TOP pályázat keretében el kell számolni a számlákat. Probléma
lehet, ha későn kezdődnek a tervezési munkálatok, akkor nem lesz elegendő idő a
határidőben való elkészítésre.

Szabó Mihály javasolja, hogy kérjenek másik cégtől árajánlatot.

A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül egyhangúlag elnapolják a
napirendi pont tárgyalását.

A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hegy Jakabszállás bel- és külterületi térképét
áttekintve megállapítást nyert, hogy az 54-es számú főút mellett 1994-ben megépített
kerékpárút tulajdonjoga nincs tisztázva.
Ez problémát okoz az ügyben is, hogy a téli hó eltakarítás során ki a felelős a
kerékpárút tisztántartásáért.
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Továbbá a burkolati jelek újrafestése és a közlekedési jelzőtáblák pótlása sem
történhet meg jogszerűen ezeken a szakaszokon.
Az érintett szakaszok: Jakabszállás, Ady u. 12. számtól 18. számig, 701. hrsz,
tulajdonos: Magyar Allam, 02/19-es hrsz. tulajdonos: Kis Tamás, 02/20-as hrsz.
tulajdonos: Zsámboki Mihály, 02/21-es hrsz. tulajdonos: Jefl Kft., 02/22-es hrsz.,
tulajdonos: Kürtösi lstvánné, 063/4 hrsz., tulajdonos: Magyar Allam valamint a 0153-
as hrsz., tulajdonos Magyar Allam. A fentiek értelmében, kéri a tisztelt-képviselő
testületet tegye meg személyi javaslatát arra vonatkozóan ki egyeztesse, majd hajtsa
végre a tárgyalásokat. Mivel ezt a beruházást nem ő indította el, szerencsés lenne a
korábbi polgármesteri megbízni ezzel a feladattal. Az alábbi határozat-tervezetet
javasolja elfogadásra azzal feltétellel, hogy a 2. pont az Új polgármester feladata.

Szabó Mihály kijelenti, hogy nem tudja vállalni ezt a feladatot, nem alkalmazottja az
őnkormányzatnak.

Szabó György Róbert felkéri, arra, hogy csupán az egyeztetésben vegyen részt, a
többi hivatalos részt a hivatal intézi.

Szabó Mihály kijelenti, hogy nem egyeztet semmit sem. Képviselőként vállalt
valamit, ezen kívül több társadalmi funkciója van.

Konfár János véleménye szerint a szilárd burkolat és az út között van még árok. A
rendezési terv módosításakor kijelölték a szervízutat. Akkor nem kellett volna leadni
az önkormányzatnak. A bejárati ajtóban van a telekhatár. Visszakérik a tulajdonjogot
az önkormányzattól.

Tánczos László felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlanuk előtti szakaszt
leaszfaltozták saját maguk, függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonában van a terület.

Szabó György Róbert elmondja, hogy ennek ellenére tisztázni kellene a
tulajdonviszonyokat, hogy egyértelmű legyen mindenki számára. Ilyen rendezetlen
tulajdonviszonyok mellett bárki mondhatja azt, hogy lezárja az utat, mert
magántulajdonban van.

Konfár János javasolja, hogy méressék ki a kerékpárutat.

Szabó György Róbert felhatalmazást kér a kiméretésre vonatkozóan, mert utána az
a vád éri, hogy költi a pénzt.

Konfár János szerint az a néhány telek nem akkora összeget jelent.

Tánczos László véleménye szerint erről a kérdésről hivatalos dokumentumokat
kellene megnézni, mert a saját ingatlanáról sem tudja, pontosan, hogy hol van a
telekhatár.

Konfár János elmondja, hogy mellette van egy 12 m-es üt, amelyet karbantart.

Szabó Mihály elmondja, hogy Bozóki László tervezőmérnök készítette el a terveket,
és mindenhol, mindenki egyetértett.

Konfár János szerint a rendezési terv módosításakor lett valami félreértés.
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Tánczos László elmondja, hogy az épület előtti lépcső át lett rajzolva az Út részébe.
Ha korábban erről a kérdésről tudomása lett volna, akkor az épületet beljebb építi.

Szabó György Róbert elmondja, hogy utólag próbál ott rendet tenni, ahol eddig
rendezetlenek voltak a jogviszonyok. Nem lesz egyszerű, és könnyű feladat. A
kerékpárút felfestésre kerül, akkor azt nem lehet parkolásra használni.

Csertő János felhívja a figyelmet arra, hogy jogszabály írja elő azt, hogy a
kereskedelmi egységnek biztosítania kell parkoló részt a saját területéből is.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a TOP-nál mennyi az önerő mértéke?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a TOP pályázatok esetében nem kell önerőt
hozzátenni. Felhívja arra a figyelmet, hogy a Temető irányába már legalább 15 éve
ígérik a kerékpárút megvalósítását. Ha van rá pénz, akkor meg kell csináltatni. Van
ahol problémák merülnek fel, de az igény nagy rá. Bócsán és Soltvadkerten is
kiépítették a kerékpárutakat.

Csertő János megjegyzi, hogy azon a részen zömében iparterületen halad
keresztül. Nem mindegy, hogy belterületen, vagy iparterületen halad keresztül.

A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül egyhangúlag elnapolják a
napirendi pont tárgyalását.

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti a piactér áthelyezésével és az új helyen történő
kialakítással kapcsolatos információkat, A tervezőmérnök 400.000.- Ft-os árajánlatot
tesz, amely tartalmazza a fedett elárusító padok tervezését is. A településrendezési
tervhez szükség van az adatokra, hogy folytathassák a hivatalos szervek előtti
további intézkedéseket.

Tánczos László megkérdezi, hogy készült-e felmérés a lakosság körében, azzal a
kérdéssel kapcsolatban, hogy a piac áthelyezésével egyetértenek-e? A saját
információi alapján a lakosság nem támogatja a piac áthelyezését másik területre.
Amikor boltba mennek az emberek, akkor felkeresik a piacteret, ha messzebb lesz
helyezve oda nem biztos, hogy elmennek.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy hová legyen helyezve?

Forczekné Tóth Csilla érkezett.

Szabó György Róbert elmondja, hogy Orgoványon sem a központban van a piac
területe.

Tánczos László szerint ott hagyománya van neki.

Szabó György Róbert előadja, hogy itt is lehet hagyománya, de el kell kezdeni.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a településrendezési terv módosítása kapcsán ennek
következtében a Borela Bt. ügye sem halad, pedig ebben az évben le kellene zárni.
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Tánczos László szerint azt a részt meg lehet csinálni.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy nincs lehetőség arra, hogy
újabb rendezési terv módosítást végezzen, amíg a folyamatban lévő lezárásra nem
kerül. Jelenleg másfél hónapos késésben van a testület ezt a döntést illetően.

Csertő János nem lát összefüggést, viszont a Borela Bt. ügye bonyolultabb.

Szabó György Róbert hangsúlyozza, hogy nem ö találta ki ezt az információt,
hanem a tervező asszony hívta fel a figyelmét.

Dr. Faragó Helga megkérdezi, hogy alapvetően hová lehetne helyezni az Új
piacteret?

Szabó Mihály véleménye szerint a későbbiekben lehet hallgatni az
ellenvéleményeket, hogy miért oda helyezték a piacot?

Dr. Faragó Helga felhívja a figyelmet arra, hogy azt ís többen kifogásolták már, hogy
miért az 54-es főút mellé építették a bölcsödét? Olyan megállapodást úgy sem lehet
kötni, amely minden lakosnak megfelel.

Konfár János javasolja, hogy mielőtt engedélyezésre kerülnének a tervek, a testület
elé kell terjeszteni. Parkolókat és egyebeket is ki kell építeni.

Szabó György Róbert elmondja, hogy nem a luxus kategória a cél. Szavazásra kéri
a képviselőket.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal, ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
68/2016. (VIII. 15.) határozata
Piac tervezési árajánlat megtárgyalása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza Seres Balázst, (6100 Kiskunfélegyháza,
Horváth Zoltán u. 42.) hogy a Park Zrínyi utca felőli részén
a piacteret megtervezze. A megbízási díjat 400.000.- Ft,
azaz Négyszázezer forint összegben jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy az ügyben a szükséges aláírásokat
tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy a 0152/102 helyrajzi számú ingatlanon
történő oszlop áthelyezésével kapcsolatban az írásos árajánlatot a képviselők
megkapták. Várja a javaslatokat, hozzászólásokat.
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Tánczos László megkérdezi, hogy a szóbeli kérelme belekerült-e az ajánlatba?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az magánterület, az ehhez nem kapcsolódik.
Ez sem kötelező, ez egy kérés volt.

Tánczos László elmondja, hogy az volt a kérése, hogy a tervezést egybe kérje meg
a két villanyoszlop áthelyezésről, mert ahányszor felkérik, annyiszor számolják rá a
külön költségeket.

Szabó György Róbert elmondja, hogy ez egy db árajánlat, ekkora nagyságrendnél
minimum három árajánlat bekérése szükséges. Azért hozta a testület elé, hogy
egyáltalán mekkora nagyságrendröl van szó, és ebben a kérdésben az
önkormányzat mekkora összeget vállaljon fel.

Tánczos László szerint az önkormányzat feladata a vWlamos hálózat rendbetétele.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy ahol az önkormányzat hoz létre
ipari parkot, ott igen. Ez egy besorolás a településrendezési tervben.

A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül egyhangúlag elnapolják a
napirendi pont tárgyalását.

Az 5. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Duna-Tisza közi Nagytérség
Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer Konzorciumi Tanácsának, valamint
Munkabizottságának üléséről készült jegyzőkönyvet a képviselők rendelkezésére
bocsátotta. Az a legnagyobb probléma, hogy nincs szervezet, amely fenntartja ezt a
rendszert.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy a korábbi megállapodás értelmében arról volt szó,
hogy a rekultivációt vállalják, beültetik fákkal és cserjékkel a területet, amely nem
történt meg.

A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül egyhangúlag tudomásul
veszik az előterjesztést.

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti az oktatóterembe történő klímatelepítésre
vonatkozó árajánlatot. Az előterjesztésben ismertette, hogy hőségriadó esetén, illetve
nagyobb összejövetel alkalmával hüthetö lenne a helyiség.

Szabó Mihály javasolja, hogy ezzel a kérdéssel a 2017-es költségvetés
tárgyalásakor foglalkozzanak.
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Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket, aki egyetért a
klímatelepitéssel, az most szavazzon.

A képviselő-testület 3 Igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
69/2016. (VIII. 15.) határozata
Arajánlat az Oktatóterem klímatelepítésével kapcsolatban

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nem fogadja el az Oktatóterem klímatelepitésére
vonatkozó árajánlatot.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 7. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti a pénztárba történő klímatelepítésre vonatkozó
árajánlatot. A szerverteremben a számítógépek biztonságos üzemeltetéséhez
szükséges lenne a klímaberendezés üzemeltetése.

Szabó Mihály javasolja, hogy ezzel a kérdéssel a 2017-es költségvetés
tárgyalásakor foglalkozzanak.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket. aki egyetért a
klímatelepitéssel, az most szavazzon.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
70/2016. (VIII. 15.) határozata
Arajánlat a Pénztár klímatelepítésével kapcsolatban

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nem fogadja el a Pénztár klímatelepítésére vonatkozó
árajánlatot.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 8. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné dr. címzetes
főjegyző

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyzőnek a
8. napirendi pont ismertetésére.
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Hegedűs Gáborné dr. ismerteti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. A képviselö-testület 2016.
február 8-án megtartott ülésén az 5/2016. (II. 8.) számú határozatával döntött arról,
hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
közszolgáltatási szerződést köt Tohai Sándor 6044 Hetényegyháza, Darányi u. 45.
vállalkozóval (adószáma: 43819241-2-23) 2016. január 1. napjától 2018. december
31. napjáig. Mivel Jakabszálláson befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése, a
vállalkozónak a helyi tisztító telepre kell beszállítani a begyűjtött szennyvizet. A 2014-
ben megalkotott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyüjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 12.) számú rendeletben még az
összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átvételére a
Bácsv(z Zrt. Kecskeméti szennyvíztisztító telepe van megjelölve, ezért szükséges a
rendelet módosítása.

Tánczos László megkérdezi, hogy csak ez az egy hetényi vállalkozó van? Javasolja,
hogy vonjanak be helyi vállalkozót is e feladat elvégzésére, valamint segítsék abban,
hogy a szükséges engedélyeket megszerezhesse.

Hegedűs Gáborné dr. tájékoztatja, hogy három árajánlatot kértek be. Ezen a
vállalkozón kívül többen nem nyújtották be, mert nem volt környezetvédelmi
engedélyük. Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat csak a lakossági
közszolgáltatást szabályozza. A vállalkozóknak külön kell szerződést kötni.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A Képviselőtestület 7 Igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviseló4estületének 9/2016. (VIII. 30.)
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyüjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/201 4. (IX. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

A 9. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert ismerteti a Viziközmü vagyon átvételéről a Kiskőrös és
Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól és annak üzemeltető
részére történő átadásáról szóló előterjesztést. Megkeresés érkezett Kiskőrös Város
Polgármesterétől, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot arra vonatkozóan,
hogy az ivóvízminőség-javító program (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0015. számú
projekt) keretében létrehozott víziközmű vagyont az önkormányzat átvette és
egyidejűleg azt üzemeltetésre átadja az üzemeltető (Kiskunsági Vízikőzmü
Szolgáltató Kft.) részére. A képviselő-testület ezzel a döntéssel a korábban
meghozott üzemeltetésre vonatkozó határozatait egészítené ki. A tárgyban hozott
határozatok a következők: 77/2015. (VII. 20.) határozat arról, hogy a korábban
megkötött közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződés megszűnik és helyette
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bérleti-üzemeltetési szerződés kötésére kerüi sor a Kiskunsági Víziközmű
Szolgáltató Kft.-vel, 90/2015. (VIII. 31.) határozat arról, hogy a szennyvíz-
ártalmatlanításra vonatkozóan is bérleti-üzemeltetési szerződést köt az
önkormányzat a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel, úgy hogy a korábban
megkötött szerződést kiegészíti a szennyvízre vonatkozóan. A csatolt
dokumentumok és a korábban meghozott határozatok figyelembe vételével az alábbi
határozati javaslatot kéri elfogadni.

Tánczos László megkérdezi, hogy a szennyvízhálózat tisztítása megtörtént-e már?

Szabó György Róbert elmondja, hogy a tisztítást elvégezték, de a rendszernek még
be kell állni. Amint megbolygatták a csövek lerakódásait annak időbe telik, amíg az
apró részecskék kikerülnek a vízből.

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő4estülete
7112016. (VIII. 15.) határozata
Viziközmű vagyon átvétele a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminöség-javító
Onkormányzati Társulástól és annak üzemeltető részére történő átadása

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
a víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szerződés
megkötésével kapcsolatban hozott 77/2015. (VII. 20.) és
90/2015. (VIII. 31.) számú határozatait az alábbiakkal
egészíti ki:
Jakabszállás Község Onkormányzata által a Kiskőrös és
Térsége Ivóvízminőség-javitó Onkormányzati Társulástól
a KEOP-1 .3.0/09-11 -201 1-0015 számú projekt keretében
Jakabszállás Község Onkormányzata területén létrehozott
víziközmű vagyont 207 354 680 Ft, azaz kétszázhátmillió
háromszázötvennégyezer-hatszányolvan forint értékben
átvette és azt az üzemeltető részére üzemeltetésre átadta.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy az űgyben a szükséges aláírásokat
tegye meg.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs
Gáborné dr. címzetes főjegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

A 10. napirendi pont bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre
váró ügyek

Szabó György Róbert a nyílászáró cserével kapcsolatos kérdésre válaszolva
elmondja, hogy kétféleképpen valósult meg. Az Ady Endre utcán elhelyezkedő
bérlakásoknál Gál és Társa — helyi vállalkozó - végezte el a nyílászárók cseréjét. A
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Petőfi Sándor utca 16. szám alatti bérlakás esetében a Bácsépbau Kft. nyerte el a
kivitelezés lehetőségét. Ennek az volt az oka, hogy annál az ingatlannál komplexebb
problémák merültek fel. Nem lehetett tudni, hogy van-e például áthidaló az egyes
nyílászáró elemeknél, csempézést is kellett végezni. Az Ady Endre utcai felújításnál
még vannak hiányosságok, amelyek megszüntetése folyamatban van.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a csempézés az önkormányzat feladata?

Szabó György Róbert előadja, hogy jogszabály alapján a vizvezetékkel és a
fűtéssel kapcsolatos eszközök cseréje és javítása a tulajdonos feladata.

Szabó Mihály szerint mondják fel a bérleti szerződést.

Dr. Faragó Helga ismerteti, hogy az önkormányzat csak abban az esetben
szüntetheti meg a szerzödést, ha ugyanolyan komfort fokozatú lakhatási lehetőséget
biztosít a bérlő részére.

Tánczos László megállapítja, hogy a bérleti díjat viszont az őnkormányzat állapítja
meg.

Csertő János szerint a lakbéremeléssel el lehet érni, hogy bizonyos rész
megtérüljőn a költségekből.

Szabó György Róbert tájékoztatásul előadja, hogy a komfortfokozat jelentős
mértékben emelkedett, az eddigi komfortosból összkomfortos lett. Ennek
következtében jelentős mértékben emelkedtek a bérleti díjak, ennek ellenére még
mindig a piaci ár alatt van.

Szabó Mihály megállapítja, hogy 1977-ben volt nagyobb felújítás a szolgálati
lakásokon. Akkor ilyen feltételek voltak.

Szabó Mihály ismerteti, hogy arról értesültek, hogy Ballószög Önkormányzata
kilépett a Helvécia és Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központból. Megkérdezi,
hogy ennek következtében nekünk még magasabb összeget kell fizetnünk a társulás
részére a továbbiakban?

Szabó György Róbert elmondja, hogy jelen pillanatban erre pontos választ nem tud
adni, de a költségek a továbbiakban 3 részre oszlanak.

Konfár János megkérdezi, hogy több költséget viseltek-e a rájuk eső összegnél?

Tánczos László megkérdezi, hogy miért döntöttek így?

Szabó György Róbert elmondja, hogy egyedül sok pénzt kapnak a központi
költségvetésből, amelyet eddig átutaltak a társulás részére. Ha ebben a rendszerben
maradnának, nem tudnak elszámolni a kapott pénzeszközzel.

Dr. Faragó Helga felhívja a figyelmet arra, hogy a helyi önkormányzat a korábban
benyújtott pályázat miatt nem léphet ki, mert ellenkező esetben visszafizetési
kötelezettség terhelné.

Szabó György Róbert kiegészítésképpen elmondja, hogy a pályázatnál 15 MFt-ot
és a kamatait vissza kellene fizeti. Ezen felül a szakmai irányító munkabérét is ki
kellene fizetni. Jelenleg ezt a feladatot az intézményvezető látja el.
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Szabó Mihály megállapítja, hogy az utca felújításokkal kapcsolatban volt egy
tárgyalás. Megkérdezi, hogy ez a tárgykör miért nem várhat a jövő évi költségvetés
tárgyalásáig?

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy erre az egyeztetésre a képviselők Is meg voltak
híva. Augusztus 31-ig be kell nyújtani az elkészített pályázatot. A Templom utca
tervezés alatt van. Igyekeznek a tervezéssel.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a Csáki utca felújítása benne van-e a tervekben?

Dr. Faragó Helga előadja, hogy a Csáki, Munkácsy valamint a Templom utcákat
tervezik kiépíteni, illetve felújítani.

Bukovszki Sándorné kifogásolja, azt, hogy a szociális étkeztetést kiszervezték a
Stefánia Etterem részére a képviselők tájékoztatása nélkül.

Szabó György Róbert bejelenti, hogy a mai naptól a Stefánia Étterem főzi meg és
szállítja az igénylőknek a készételt, tekintettel arra, hogy az óvoda bezárt a nyári
szünetre, valamint kapacitáshiány Is van. Mihelyt lesz ülése a Helvéciai
Mikrotérségnek, azonnal pályázatot írnak ki az étkeztetésre.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy pályázhat-e az óvoda is? Félő, hogy
magasabb lesz a kiszervezés által a költségük az étkezőknek.

Szabó György Róbert véleménye szerint a másik oldalon viszont spórol az
önkormányzat. Kevés a dolgozánk, ezért csökkenteni kell a feladatokat.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy régebben egy személy kiszállította az összes ebédet.

Viski Mihályné megkérdezi, hogy a hulladékszállításról miért nem kap számlát?

Szabó György Róbert elmondja, hogy átszervezés alatt van a szolgáltató, így
később szeptemberben, vagy októberben lesz majd számla.

Szabó György Róbert, tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, a testületi
ülést berekeszti, és zárt ülést rendel el.

Kifl.
(4) \\

Sza o Gyorgy Robert Hegedus Gaborne dr
polgármester \ J címzetes főjegyző
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Jakabszállás Kozség Polgármestere

Kézbesítési ív
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Jakabszállás Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. auuusztus 15-én hétfőn 16.00 órai kezdettel

rendkívüli ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében. melyre meghívom.
Napirendi pontok:

Kerékpárút tervezése” tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala
Előadót dr. Faragó Helga pályúzatiró

2. 1996-ban megépült kerékpárutak tulajdonjogának tisztázása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3. Piac tervezési árajánlat megtárgyalása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Árajánlat megtárgyalása a Jakabszállás, 0152/102. hrsz-ú ingatlanon oszlop áthelyezése ügyében
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Munkabizottsági jegyzőkönyv Ceglédröl a Duna-Tisza Közi Nagytérség Hulladékgazdálkodási
rendszere 2016. június 27-én tartott üléséről; Jegyzőkönyv a Duna-Tisza közi Nagytérség
Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer Konzorciumi Tanácsának üléséről
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6. Árajánlat az Oktatóterem klímatelepítésével kapcsolatban
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

7. Árajánlat a Pénztár klímatelepítésével kapcsolatban
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

8. A nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyüjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló 7/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Hegedűs Gábomé dr. címzetes főjegyző

9. Víziközmű vagyon átvétele a Kiskőrös ás Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól
ás annak üzemeltető részére tőrténő átadása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

I 0. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek
II. Zárt ülés

Magasabb vezetői pályázat vélemányezése

Jakabszállás, 2016. augusztus 8.

*7 S abo Gyorgy Robert
polgarme%ter

6078 Jakabszállás, Petőli Sándor u. 14.
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Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2016. augusztus 15-én 16.00 órakor tartandó rendkívüli testületi ülésre

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László
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ELŐTutJEsZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 15. napján tartandó rendkívüli ülésére

1. napirend

Táruy:,, Kerékpárút tervezése tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala.

Tisztelt Kép viselóttestület!

Mint tudjátok Jakabszállás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-III-IS
kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati kiírásra.

A pályázat címe: Kerékpárforgalmi fejlesztések Jakabszálláson a munkahelyek biztonságos
megközelítéséért.

A pályázat azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-BKI-2016-00006.

A pályázat elbírálása még nem fejeződött be, azonban annak érdekében, hogy a pályázat
nyertessége esetén a projektet minél előbb megvalósíthassuk, célszerű, hogy a tervezőt
kiválasszuk az alábbi feladatok ellátására:

Az 5302. számú út hozzávetőleg 21+371—22+971 km szelvény közötti szakaszán
- kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése;
- szükséges (közmű)egyeztetések lebonyolítása;
- méret- és mennyiségszámítás;
- árazatlan költségvetési kiírás készítése;
- építési engedélyezési eljárás lebonyolítása;
- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése, KKK tervzsüri eljárásrendnek megfelelő

tervzsűrin a műszaki tartalom képviselése, megvédése.

Az 51. sz. főút mentén a belterület határától a Zsámbi Trans Kft. székhelyéig terjedő szakaszon
- a Jakabszállás és Kecskemét-M5 autópálya csomópont közötti érvényes kerékpárút

építési engedély szakaszolása,
- a szakaszok terv tervezői felülvizsgálata, szükség szerinti átdolgozása az Új

szabványoknak és a pályázati felhívás elvárásainak megfelelően.

2016. július 7-én három ajánlattevőtől kértünk árajánlatot. ajánlattételi határidőig
mindhárom cég tett formai és tartalmi szempontból megfelelő ajánlatot az alábbiak szerint:

1.) Bács-Tender Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. UI.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 7.800.000,- Ft

2.) Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1119 Budapest, Bornemissza tér ]2.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 7.890.000,- Ft

3.) Üt-Fény Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bihar utca 5.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 7.950.000,- Ft



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Kerékpárút tervezése” tárgyú beszerzési
eljárásban hozza meg az eljárást lezáró döntési. A döntés elfogadásához egyszerű többség
szükséges.

Határozati javaslat:

Jakabszállás Közsé Önkormányzata Képviselő-testületének
../2016. (VIH.15j határozata
„Kerékpárút tervezése” tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.

I. Az előre meghatározott értékelési szempont szerint meghozott döntés alapján az eljárás
nyertese:
Bács-Tender Kit (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. Ui.), mert az ő ajánlata
tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
2. A tervezési díj összege: 7.800.000,- Ft ± AFA.
3. A Képviselő-testület felkéri Szabó György Róbert polgármestert, hogy a beszerzési eljárást
lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Jakabszállás, 2016. augusztus 4.

Szabó György Róbert
polgármester
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. július IS-i ülésére

2. napirendi pontjához

Táruv: Kerékpárút tulajdonjogának tisztázása

Tisztelt Képviselő-testület!
Jakabszállás bel-és külterületi térképét áttekintve megállapítást nyert, hogy az 54-es számú
főút mellett 1994-ben megépített kerékpárút tulajdonjoga nincs tisztázva.
Ez problémát okoz az ügyben is, hogy a téli hó eltakarítás során ki a felelős a kerékpárút
t i sztánt artásáért.
Továbbá a burkolati jelek újrafestése és a közlekedési jelzötáblák pótlása sem történhet meg
jogszerűen ezeken a szakaszokon.
Az érintett szakaszok:
Jakabszállás, Ady u. 12. számtól 18. számig, 701. hrsz, tulajdonos: Magyar Állam, 02/19-es
hrsz. tulajdonos: Kis Tamás, 02/20-as hrsz. tulajdonos: Zsámboki Mihály, 02/21-es hrsz.
tulajdonos: Jeli Kft.. 02/22-es hrsz., tulajdonos: Kürtösi lstvánné, 063/4 hrsz., tulajdonos:
Magyar Allam valamint a 0153-as hrsz., tulajdonos Magyar Állam.
A fentiek értelmében, kérem a tisztelt-képviselő testületet tegye meg személyi javaslatát arra
vonatkozóan ki egyeztesse. majd hajtsa végre a tárgyalásokat. Mivel ezt a beruházást nem én
indítottam el, szerencsés lenne a korábbi polgármestert megbízni ezzel a feladattal. Az alábbi
határozat-tervezetet javaslom elfogadásra.

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Képviselő-testülete a polgármester elöterjesztésére a következö döntést
hozta:

1.) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Szabó Mihály
önkormányzati képviselőt, hogy a Jakabszállás, bel és külterületén 1995-ben
megépült kerékpárút tulajdoni viszonyainak rendezése ügyében folytassa le a
tárgyalásokat az érintett ingatlan tulajdonosaival.

2.) Egyeztessen a földmérő szakemberrel, és készíttesse el a szükséges vázrajzokat,
polgármesteri aláírásra.

Felelős: Szabó Mihály önkormányzati képviselő
Határidő: értelemszerűen, de legkésőbb 2017. december 31.

- - .

-.

Jakabszallas, 2016. juhus 11. -

.

(;
\. J ‚%zabó György Róbert

polgármester

6078 Jakabszállás, PctőÍi Sándor u. 14.
76/58l-8Ot) Fax: 76/581-802, + 36209392398

polgarmester@iakabszallas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere





3. napirendhez

Tisztelt Polgármester Úr!

A döntésükhöz se2ítséül az alábbi rövid tervezési pro2ramot és ajánlatot teszem:

A jogszabályi háttér: a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi
szabályairól szóló 59/1999. (Xl. 26.) EüM rendelet.

A piac létesítményei:

- 60 m2 fedett, nyitott

- 60 m2 fedett zár eladótér (hőszigetelt szendvicspanel térelhatárolás a hőség és a hideg
csillapítására)

- szükség szerinti szociális helyiségek: 2 db női wc+előtér, 1 db férfi wc+2 piszoár +

előtér, akadálymentes wc, többfunkciós iroda, takarító eszközök tároló raktár, hulladék tároló

- fedett elárusító padok

- műszaki leírás szinten: kerítés. fedetlen elárusító padok, csapadékvíz elvezetés, vízellátás,
takarítás, térburkolatok-utak, parkolók, világítás, hulladék tárolás, stb.

Az épület szerkezeti fesztávolsága ne haladja meg a 7,0 m-t. (ha meghaladja, akkor
talajvizsgálati jelentés készítése is szükséges, melynek becsült bekerülési költsége 150.000
Ft±ÁFA)

Az épület becsült alapterületi igénye: 170 m2, ennek várható bekerülési költsége: 20.000.000

A piacon árult termékek: zöldség-gyümölcs, feldolgozott zöldség-gyümölcs (p1.: aszalt
gyümölcs, savanyúság, sült tök), méz, tej- és tejtermék, elő - és szárított virág, kész húsáru
mint p1. füstölt kolbász, stb, alsó - és felsőruházat. műszaki áru.

A piac épületének engedélyezési tervére 400.000 Ft -s ajánlatot teszek. A tervezési feladat
tartalmazza a fedett elárusító padok tervezését is.

A tervezési feladathoz szükségem van egy használható alaptérképre, ezt lehet, hogy Eusike
is tud adni számomra.

A tervezés során a terveket Önökkel egyeztetni fogom és csak azok elfogadása esetén
dolgozom ki véglegesre. ami engedélyezésre kerül.

A rendezési tervhez szükség lenne, hogy a tervek elfogadásra kerüljenek, majd ezt követően a
rendezési tervhez a megalapozott területi - és a szabályozási előírási igényeket meg tudom
adni.

Várom szíves válaszát. Tisztelettel: Seres Balázs
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Jakabszállás, 0152/102 hrsL ingatlanon oszlop átheIyés

Tisztelt Szabó Úr!

Megtisztelő megkeresésére az alábbiakban közlöm a fenti tárgyra vonatkozó áraján]atomat.

Ajánlatomat a mellékelt tételes költségvetés alapján adom meg.

Anyagdíj: 196.250 Ft+Á

Munkadfj: 1.018.160 Ft+Á

Ajánlati ár: 1.214.410 Ft + ÁFA

A terv elkészítéséhez utiisten szükséges!

Ajánlatomat 30 napig tarWm érvényben.

Árajániatom elfogadása esetén várom megtisztelő megrendelését.

Megrendclésnél kétjük hivatkozzon az árajánlati számra.

SZAEő 7C’tr xN
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Tisztelettel:
Szabó Zoltán

MeHéklet: Tételes költségvetés I pld.



Án.: 53-16

Jakabszállás 0152(102 hrsz. Ingatianon oszlop áthelyezés

____ Megnevezés Menny. Me. [ Anyag DI] r J DI össz.

Tervezés 1 kit Q Ft 286 500 Ft Q Ft 286 500 Ft

Műszaki ellenőr I db O Ft 97 600 Ft 0 Ft 97 600 Ft

Geodéziai kitűzés 1 db Q Ft 51 600 Ft O Ft 51 600 Ft

Feszültség mentesités 1 db O Ft 64 600 Ft O Ft 84 600 Ft

BiO 400 oszlop I db 46 600 Ft 97 600 Ft 46 600 Ft 97 600 Ft

Végfeszitő 2 db 2 600 Ft 4 300 Ft 5 200 Ft 8 600 Ft

4x95NFA2X 75 fm 1 6SOFt 2400Ft 123750Ft l80000Ft

Gépi munkavégzés 1 kit O Ft 41 600 Ft O Ft 41 600 Ft

Mérési jegyzőkönyv 1 db O Ft 25 600 Ft 0 Ft 25 600 Ft

Újság hirdetés 1 db O Ft 18 600 Ft O Ft 18 600 Ft

Bontás 1 kit O Ft 51 600 Ft O Ft 51 600 Ft

Tartákengyel I db 4 700 Ft 1 260 Ft 4 700 Ft 1 260 Ft

25 x 95-ős kötőelem 5 db 2 800 Ft 14 600 Ft 14 000 Ft 73 000 Ft

Összesen: 196250Ft 1018 160 Ft

[.Zí:

Kecskemét, 20160628. il I
11’ 7; 1’1,

1Szabó Zoltán
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JEGYZŐKÖNYV

Készült a J)una-Tisza Közi Nagytérség Hulladékgazdálkodási rendszerMUNKÁBIZOTTSAGANAK 2016. Június 27-én tartott üléséröl.

Az ülés helye: Cegléd Város Polgármesteri Hivatala. Kistanácsierem

Jelen vwrnak jelenkű ív szerint:
Takás László polgármester, Cegléd
Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Kecskemét
Dr. Czira Szabolcs polgármester, Nagykörös
Dorner Gábor polgármester, Nagykáta
Dr. Zsomhok László polgármester, Monor
Szabó Gellért polgármester, Szentkirály
Dr. Vineze Gyula Ugyvéd
Mótyánné Dr. Szentpéted Katalin, Cegléd Város Önkormányzat
Vörös Lászlóné, Cegléd Gesztor Önkormányzat

Jegyzőkönyvvezető: Vörös Lászlóné

Jegyzőkönyv hitelesítő: Szabó Gellért polgármester Szenikirály

Napirendi pontok:
1. Működési költségek elfogadása

EA: Takáts László Cesztor
2. Ugyvédi szolgáltatási díj továbbszámlázása, U’védi megbizási szerződésFA: Takáis László Gesztor
3. Tulajdonviszonyok rendezése

LA: Takáts László Gesztor
4. Társulás létrehozása

EA: Takáts László Gesztor
5. Tájékoztatás a vagyonkezelési szerződés teljesítésérűl

EA: Taká(s László Gesztor
6. Egyebek

lakáis László: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A javasolt napirendi pontokata bizottsági tagok egyhangúlag elfogadták.

1. Első napirendi pont: Müködési költségek elfogadása

Takúts László: Nem került megszavazásra a múltkori Konzorciumi Tanácsülésen, mert többönkormányzat polgármestere elment az ülésről. Így határovatképtelenné vált aTulajdonközösség. A működéshez szükség van tsz elfogadására. Kiküldésre került, hogymilyen érvényben lévő szerződések vannak és milyen költségeket teneztünk az ideiesztendőre vonatkozóan.

Dr. Czira Szabolcs: 8.000.000.-Ft rendelkezésre álló pénze vau évente aTulajdonközösségnek, ami nem fedezi a 13.800.000.-Ft tervezett költséget.



Takáts László: Inflációval közel 12.000.000.-Ft az évente rendelkezésre álló összeg. Jelenleg28.000.000.-Ft van a bankszám(án. melyet meg kelt határozni, hogy mire fordítja aTulajdonközösség S Van egy tagdíj is, ami 2007. évtől nem kerül megfizetésre alulajdonLözösség részéről.
Kérdés. észrevétel. javaslat nem volt. A bizottsági tagok az I. napirendi pont keretében amíiködési költségeket ehangúlag elfogadták.

1. Határozati javaslatA Duna-Tisza-közi Nagytérség Konzorcium - mint tulajdonkiiziisség- KonzorciumiTanácsa

1.) UI fogadja a Duna-Tisza-közi Nagytérség Önkormúnvzatai Tulajdonosi közösségének2016. évi működési költségeit az alábbiak szerint:
Működési költségek: 8.801 .600,-Ft
Tartalékkerot: 5.000.000,-Ft
Osszesen: I 3.801.600,-Ft

2.) A lanalékkeret felhasználásúról a Munkabizottság. illetve a társulás bejegvzésétől azáltala létrehozott bizottság dönt.

3.) Utasítja Gesztor Önkormányzat ügyintézöjét, hogy a határozatról az érintetteketértesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Takáts László polgármester

2. Második napirendi pont Ügyvédi szolgáltatási díj továbbszámlázása, ügyvédimegbízási szerződés

Takáts László: A Tulajdonközösségnek költségvetése és jogi háucre nincs, ezért Dr. SüliNikolctta ügyvéddel Cegléd Város Onkormányzata kötött szerződést. Kéri. hogy a kiflzctésrckerült díjak elszámolhatóak legyenek a Tulajdonközösség terhére. Kérdés észrevétel javaslatnem volt. A bizottsági tagok a 2. napirendi pont keretében az ügyvédi szolgáltatási díjtovábhszámlázását egyhangúlag elfogadták.

II. Határozati javaslatA Duna-Tisza-Közi Nagylúrség Konzorcium — mint tulajdonközösség — KonzorciumiTanácsa

I.) Felhatalmazza a Geszton, hogy a mellékelt szerződés szerint Cegléd VárosOnkormányzata által kiállított számlák összegét 685.800,-Ft összegben aTulajdonközösség pénzvagyonáhól kiegvenlíLse. A pénzügyi fedezet Gesztorbankszámláján rendelkezésre áll.

2.) Utasítja a Gesztor Önkormányzat ügyintózöjét, hogy a határozatról az érintetteketértesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: ‘Fakúts László polgármester

9



3. Ilannadik napirendi pont: Tulajdonviszonyok rendezése

Takáts László: Nagykőrös és Kecskemét Önkormányzata tett észrevételeket e tekintetben,amc]yek megkü1désr kerültek valamennyi tagönkormánv7amak. Nagykáta megoszlásivázrajza is megküldésre került. Felkéri Dr.Vineze Gyula ügyvédet, hogy tájékoztassa ajelenlévőket a tulajdonviszonyok rendezésétől.

Dr.Vinczc Gyula:Aszerződéstervezctck elkészültek. Kétfajta szerződéstípus készült: aráépítések tulajdonjogának rendezéséről szóló, valamint szivcsségi használati szerződés. Aszerződések egyeztetésre kerültek a fdldhivatallal, a rőidhivatal jóváhagyta, a megosztásivázrajzok is rendben vannak. Az önkormányzatok által megküldött változások javításrakerültek, majd megküldiük azokat az önkormányzatoknak aláírható állapotban.Erte]meziietetlen a Nagykörös részérül heérkezett észrevétel, ezért kéri annak pontositását.Javasolja. hogy az aláírás egyszerre és egy napon történjen, mivel sok aláíró vau.
Iakáts László: Tisztázni szükséges, hogy ki mit akar. hiszen mind a 49 önkormányzatnak alákell írni a szerződéseket

Dr. Szeberénvi Gyula Tamás: Konkrétan mi a probléma?

Takáts László: Volt egy megegyezés az önkormányzatok között hogy ingyenesenrendelkezésre bocsájtják az ingatlanok alatti fóidterületeket. Nagykörös jelezte. hogyszámukra ez nem elfogadható. Nem ismerjük Nagvkörös szándékát e tekintetben, mivel nemkerült Testületük elé immáron több éve.

Dr. Szeberénvi Gyula Tamás: Van erre jogszabály, hogy mennyiért kell átengedni aföldterület használatát?

Takáts László: Nincs. Állásroglalást kell kérni a Kormáiwhivatalról.
Mótvánné Dr. Szentpéteri Katalin: A tulajdonszerzésről szóló részben kifejti a levél írója,hegy a nemzeti vagyonról szóló törvény nem vonatkozik rá, meri a konzorciumimegállapodás megkötésekor a törvény még nem volt hatályos.

Dr. Szeherényi Gyula Tamás: Javasolja, mindenképpen jogúszok heszéljék át ezt a fontoskérdést.

Takáis László: A 1 ulajdonközösség, ha elfogadja a költségvetést, akkor megbízunk egyjogászt.

Dr.Vineze Gyula: A vagyon az önkormányzatok tulajdonába kerül, vagyis nemzeti vagyonmarad. Erre tekintette] egyálta1ás nem aggályos az ingyenes íbldhasználat. Ezt a kérdéstkönyvvizsgáló bevonásával is egyeztettük. Nagykőrös levelét kád kiegészíteni a jogszabályokpontositásával.

Dr. Czira Szabolcs: A szerződések általánosságban írnak a nemzeti vagyonról, azÖnkormányzati törvényről, nincsenek pontosítva a jogszabályok. Nem Nagykőrösnek kellmegnevezni a jogszabályokat, hanem aki készíti az előterjesztéseket hiszen azért 1zet aKonzorcium egy jogászt, hogy olyan szerződéseket készítsen, hogy ezek benne legyenek. AGesztor kés7itsen egy előteijesztést, ás mint előterjesztő aláírva küldje meg Nagykörös Város
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Képviselő I’estűlctének és ne a polgámester, haiem a Gesztor által megbízott személy azülésen képviselje a Tulajdonközösséget. Ragaszkodik hozzá, hogy az előterjesztést a Gesztorkészítse cl. Mindig elhangzik, hogy a Konzorciumi Szerződésben benne van a üildterületekingyenes átengedése. Nincs benne, hiszen annak idején szóban történt ez a megegyezés. Nemvállal felelősséget az akkori polgármester szóbeli rnegegyezéséért. A Konzorciumi Szerződésnem tartalmazza. hogy ingyen kell átengedni a fldterületeket. Nincs felhatalmazva, hogy azönkormányzat vagyonát ingyenesen odaadja. Kéri, egyeztetés legyen Nagykőrös jegyzőjévelésjogúszokkal. Nem halad a Konzorcium előre, mart mindig azzal kglalkozunk, hogy milyenirodát bízunk meg további feladatokkal és kötjük a szerződéseket. Nagykőrösnek ez 8-9 millióFÉ-ba kerül minden hónapban.

Dr.Vineze Gyula: Ugv látja, van, aki egyszerűen nem akarja aláírni a szerződést. A pontosításvéctt a jogszabályok megnevezése nem elhanyagolaudó. Á szerződések 3 évvel ezelőtt is kvoltak egyeztetve a könp’vizsgálóval és a íZiIdhivarnllal. Most ismételten leegyeztetésrekerültek Úgy, ahogyan a Rildhivatal elfogadja. Nem lehet kezelni azt a kifogást, hogy‚jogszabályba ütközik”, ez általános megfogalmazás. I Ja az a kérés, hogy az elöterjesztésekena Gesztor jelenjen meg Valamennyi önkormányzatnál annak jelentős költsége lesz. Ugygondolja, hogy az előterjesztéseket inkább az adott önkormányzat tudja saját szokásrendjealapján elkészíteni.

Dr. Szeberénvi (ivula Tamás: Javasolja, Kecskemét jegyzője, Nagykőrüs képviselője ésügyvéd Úr egyeztessenek.

Dr. Vinc,.e Gyula: Nincs akadálya, dc ha eleve nincs szándék a szerződések aláírására, akkorértelmetlenné válik a megbeszélés.

Dr. Czira Szabolcs: A Gesztor által megküldött előteijesztést nem lehet testület elé teijeszteni,nem jó. A Konzorcium nem is hozhatott volna olyan határozatot, hogy ingyenesen engedi át afőldierületet, csak minden önkormányzat saját maga. Azt szeretnék, ha a szerződésekbepontosítva kerülnének be a jogszabályok. Nem akarnak semmit kikerülni, igenis alá akarjákÍrni a szerződést.

Szabó Gellért: Szentkirály részéről a testület elfogadta a tervezeteket. A Gesztortól kapottanyagban kiigazították. ami szükséges volt, hiszen csak egy séma (tervezet) küldését kértük,melynek alapján testWet elé lehet terjeszteni a kérdésL Egy adott település SZMSZ-éhezigazított előterjesztést kérni a Gesztortól viszont nem várható cl. A szerződéses tartalmakszerinte vúllalhatók, ha valaki akada. Jogszabályi hivatkozásokat bele lehet írni, de azt. hogyingyenesen átengedi a Tulajdonközösségnek a földterületet a Tulajdonos Onkormányzat aztbiztosan nem Ma elő jogszabály. Ha ezt mind a 49 önkonnányzat akarja és vállalja, akkorkerül mind a 49 önkormányzat által aláírásra a szerződés.

Takáis László: Nagyköröstől kér határozati javaslatot arra Vonatkozóan. hogy mit tud atestülete elfogadni és milyen formában. A Gesztor nem dönt, a Gesztor a Tulajdonközösségáltal meiihozott döntéseket végrehajtja. Készítettünk határozati javaslatot: nem jó. Meg kellhatározni, hogy mi a probléma. Ügyvéd Úr áltat elkészített szerződések - ahogyan aTulajdonküzösség döntött - megküldésre kerültek az önkormányzatoknak. $ önkormányzathozott róla döntési Amennyiben másikat kell készíteni, kezdhetünk mindent elölről. UgyvédÚr a szerződésben vállalt kötelezettségeit elvégezte. Nem ügyvéd Úr hibája, hogy aTulajdonkőzösség nem tud megegyezni és egységes álláspontra jutni.
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Dr. Czira Szabolcs: Egyetért Kecskemét egyeztetési kezdeményeiéséve].
Takáts László: Kecskemétnek jogi problémái vannak, míg Nagykörösnek az ingyenesátadással vannak tnntadásai. Nagykőrös nem hozta a Tulajdonközösség tudtára, hagymennyiért engedné át a földterületét. Irja le, hagy mit tud a testülete elfogadni akárjogi. akáranyagi szempontból.

Dr. Szebcrénvi Gyula Tamás: Kecskemét ingyenesen engedi át a földterületet, a jogiproblémákat pedig meg kelt beszélni.

Takáts László: Javasolja, szabjanak határidőt.

Dr. Czira Siahojs Amikor kapnak anyagot a Gesztortól és nem értenek egyet vele, mindigmeuküldik aggályaikat. Miért nem kereste meg a Gesztor az önkormányzatot, hogyútbcszéUék a íclctéseket. Sérelmezte, hogy n május 23-al levélre nem kapott választ.
Takáis J.ászló: A ]iivatkozott levélben többek között ez van:,.l. A 2016/77. KI számonmegküldött, dr. Vineze Gyula ügyvéd eseti megbízásából és túnyázlatból nem olvasható kiegyértelműen érintett szerződés tervezetek elkészítésére irányuló felhatalmazás.2. dr. Vincze Gyula ügyvéd 340/2011. számon hivatkozott átirata számunkraértelmezhetetlen, mert Fent hivatkozott 735—24/2016. számon javaslatainkatmegfogalmaztuk.” Erre nem lehet válaszolni. Ügyvéd Urat megbízza, hogy egyéztessenKecskemét és Nagykőrössel jogi kérdések tisztázásában, majd a leegyeztetett szerződést a 49önkormányzat testülete eltbgadja. akkor tud menni ügyvéd Úr az önkormányzatokhozaláírásra.

Dr.Vineze Gyula: Addig felesleges az egyeztetés, amíg Nagykőrös nem dönti cl, hogyingyenesen átengedi-e a rőidterületél.

Dr. Czira Szabolcs: Nem tudja. hogy az ingyenes átadásról mi lesz a testület véleménye. Atestület még nem szavazott róla. Igéi-i. hogy rendkívüli testületi ülést összehiv ennekérdekében minél hamarabb.

Takáts László: ElFogadhatatlan, hogy még nem hoztak testületi döntést arról, hogy milyenfeltételek mellett engedik át a területüket.

Szabó Gellért: Adjunk esélyt annak, hogy Nagykőrösön mégis többségben lesznek atestületben azok. akik elFogadják az ingyenes használatot, és a mostani szerzödésekmaradhatnak változatlan tartalommal.

Takáts László: Az előterjesztésben hivatkozott szívességi használati szerződések ésmegállapodások rnegkötéséhez hozzájárult 7 önkormányzat. Több önkormányzat nem küldötthatározatot. A megküldött határozati javaslat módosításra kerül az alábbiak szerint.



Ill. Határozati javaslat

A Duna-Tisza Közi Na’térség Konzorcium — mint Tulajdonközösség — KonzorciumiTanácsa

1.) Az előtcijesztésbcn hivatkozott szívességi használati szerződések ásmegállapodások megkötésével kapcsolatos jogi és egyéb kérdések tisztázásúnakhatárideje 2016.07.3 1. napja.
2.) Utash.ja a Gesztor Onkormúnyzat ügyintézőjéL hogy a határozatról azérintetteket értesítse.

határidő: azonnal
Felelős: Takás I ászló polgármester

Kérdés észrevétel javaslat? Nincs. A bizottsági tagok a Tulajdonviszonyok rendezését 5Igen és I tartózkodás dr. Czira Szabolcs Polgármester úr) mellett elfogadták.

4. Negyedik ‚ulpirendi pont: Társulás létrehozása

Takáts László: Kétíélc verzió volt a döntést illetően. „A” verzió Súlyozási szavazati arány, a.,B’ verzió az adott település lakosságának számához igazodik. Albertirsa módosításokatjavasol, Mikebudán döntés nem született, Ceglédbercel. Tápiószőlős, 1 őrtel ás Váws1ildőnkormúnyzatánál az általunk megküldött határozati javaslat került ellhgadásra. Közösálláspontot kellene kidolgozni.

Mótyánné Dr. Szentpéteri Katalin: Nincs egységes álláspont. hogy hogyan ás miként történheta döntéshozatal. a szavazat számilásának a módja. Kéri a munkabizottságtól, alakuljon ki egyközös álláspont, amit a 49 önkormányzat elé lehetne terjeszteni. Kecskemét MJV levelérehivatkozik. mely kiküldésre került valamennyi Bizottsági tagnak, miszerint KecskemétUnkormányzata nem vehet részt jogi személyiségű társulásban, tekintettel a meglévőközszolgáltatási szerződésére.

iakáts László: A Tulajdonközösség működése elemi érdek ás a jó gazda gondosságávaljártunk cl. A Kormányhivatalnál kértünk egy állásfoglalást arra vonatkozólag, hogy a miénelmezésünk szerim a 2001-ben kötött Konzorciumi Szerződés valamilyen s7intenérvényben van, bár vannak olyan pontjai, amik nincsenek érvényben. Erre vonatkozólag aKormányhivataltól nem kaptunk visszajelzést. A Kormányhivatalnak arra vonatkozólag vanelvi állásfoglalása. mely szedni a jogi személyiség nélküli társulások, konzorciumiszerződések érvényesek, csak meg kell feleltetni az i’j jogszabályoknak. Több önkormányzatvitatja a Konzorciumi Szerződés érvényességét. 10-15 önkormányzat van, aki azt vallja. hogynemis részese, bár papíron igenis részese a Konzorciumnak. Kell, aminek alapján cl tudjárnia Tulajdonközösség. ha települések clzik. hagy kilépnek. A Konzorciumi Szerződésrendelkezik a Tagi felmondásról. itt le van írva, hogyan lehet kilépni a rendszerből. Jelenlegműködésképtelen a Fulajdonközösség. Javasolja, hogy a Társulás létrehozásának a határidejéthalasszák 2016.09.30.-ra.

Dr Zsombok László: A részes önkormányzatoknak nyilatkozniuk kellene arról, hogy tagjaiakarnak-c maradni ennek a Konzorciumnak, Tulajdonközösségnek vagy nem. Amig a bíróságki nem mondja. csak feltételezés lesi, hogy a Konzorciumi Szerződés életben van, vagy csak
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bizonyos részeiben. Ahhoz, hogy együtt tudjanak működni minden érintett telepiUéstölelvárható, hogy arról nyilatkozzanak. hogy a későbbiekben. ebben a formában, ebben a‘lulajdonközösségben kívánnak-c együttműködni egyrészt, mint tulajdonosok, másrészt azüzemeltetés tekintetében kívánnak-e közösen együttműködni. Biztosan lesi•, akik ebben arendszerben a későbbiekben nem kívánnak részt Venni. Cl minél előbb derüljön ki. Akik atovábbiakban is együtt maradnak, azoknak legyen meg az a lehetősége, hogy időbenfelkészitsók a saját rendszerüket arra1 hogy adott esetben akár közösen üzemeltessenek.

Takáts László: Konzorciumi Szerződés szerint a rendszerből ki lehet lépni, de a kilépésnekaz a feltétele, hogy vagyont nem Ichet kivenni addig, amíg a rendszer fenntartási ideje végetnem ér. A gond az. hogy a rendszer gazdaságos működése a közel 400000 emberrel leltkiszámolva. Ha több település kilép. a rendszer méretéből adódóan a rendszer működtetésenem lesz gazdaságos.

Dr. Zsombok László: Amíg az önkormányzatok nem nyilatkoznak arról, hogy tagjaikívánnak-e maradni a rendszernek, addig nem érdemes a Társulás létrehozásáról beszélni.Utalna Kecskemét és Bács-Kiskun megye térségére, hagy különválnak lehetőség szerint.Miért tárgyaljanak egy olyan társulási tervezetet Pest megyei települések, amelyben bennevan Bács-Kiskun megye és az érintett települések. Igy a társulás tekintetében csak Pest megyetelepülésekkel kellene löglalkozni.

Szabó Gellért: A Társulás megalapitása kizárólag a tulajdonviszonyok rendezése utántörténhet meg. luszen akkor rendelkezik a ‘lulajdonközösség a vagyonával, hu az ingatlannyilvántartásba bejegvzésre kerül.

Takáts László: Javasolja, kerüljön meghosszabbitúsra a határidő 09.30-ig.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. A bizottsági tagok a 4. napirendi pont keretében 2Társulás létrehozására vonatkozó képviselő-testületi döntések megküldésérerendelkezésre álló határidőt meghosszabbították 2016.09.30-ig, amelyet egyhangúlagelfogadtak

IV. Határozati javaslat

A l)una-Tisza Közi Nagytérség Konzorcium — mint Tulajdonközösség — KonzorciumiTanácsi

a. A Társulás létrehozására. vonatkozó képviselő-testületi döntések megküldésérerendelkezésre álló határidőt 2016.09.30-ig meghosszabbitja.

b. Utasítja a Gesztor Önkormányzat ügyintézójét, hogy a határozatról az érintetteketértesítse.

határidő: azonnal

Eielős: Takáts László polgármester
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5. Ötödik napirendi ‚mid: Tájékoztatás a va’onkeze)ési szerződés teljcsitéséröl

L4is László: Május végén Szentkirályon Szentkirály és Cegléd polgánnesterci rész’ételévelegyeztető tárgyalásra került sora Hirös Kft-vel ügyvezetöjével. Rudics Akos Ik jelezte, hogyegye cmi szükséges a vagyonelemek tekintetében az üzemelietéshez kapcsolódólétcsíúényeknél, mivel a szállftósztdag. klíma. tüzvédelmi rendszernél némi problémákmerültek Fel. Felhatalmazásunk volt a Munkabizottságtól O megbeszélésre, és arra is, hogyfelvessük azt a problémát is, hogy a Hirös Kü.-nek, mint vagyonkezelőnek közszolgáltatónakKellene lennie. mivel a vagyonkezelés is közszolgáltatús. Előzetesen ezt az állásíoglalástkaptuk a Pest Megyei Kormányhivataltól, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból Szabó Zsoltállamtitkár Úrtól és az NHKV-tól is. Rudics Ákos Ur elmondta milyen műszaki problémákmerültek Fel. Kérte Rudics Unil, hogy az általa műszakilag legindokoltabbnak lartottjavításokat foglalja Össze, melynek értéke 30-50.000.000.-Ft, Illetve a kérdéseket fontosságszerint rangsorolja. A mai napig erre vonatkozólag levél nem érkezett, helyette az OKOVIZKik. tulajdonosához érkezett levél. amit Rudies ügyvezető Úr irt, (mely az 5. napirendi pontmellékleteként megküldésre került) és meggyanúsit az ügyvezető Úr, hogy Fel lett jelentve, ásezt látja okának. amiért nem kapják meg az engedélyt. A Hírös Kit-nek a ceglédi lerakóravonatkozó IPPC (e2ységes kömyezethasználati) engedélye 2016. 06. 03-án lejárt.’ Ez azengedély. amivel a létesitménveke üzemeltetheu. A l’ulajdonközLisség most azért kerülösszehívásra, mert valamit tenni kell. I Ja az engedélyt 30 napon belül nem tudja prezentálni,gyakorlatilag a szcr7ődés ellehctellenül.

Mótvánné Dr. Szcntpékri Katalin: Mivel 2016.06.03-ál) lejárta Cegléd hulladéklerakó IPPCengedélye. megkerestük a Kormánybivatalt. hogy megkaphatja-e az engedélyt, hol tart azengedély kiadása. Az engedélykérelmet még 2015 decemberében, mintegy 180 nappal alejárat elött benyújtotta az üzemeltető. Erre kaptuk azt a tájékoztatást a Rormányhivataltól,hogy a Vagyonkezelés is a közszolgáltatás részét képezi a törvény értelmében. ezért azt csakközszolgáltató kaphatja meg. Most ott tart a Tulajdonközösség, hogy a eeglédi lerakónak azüzemeltetése, amely nagyságrendi részét fogadja he a keletkező hulladéknak, kérdésessé vált:lépéskényszerhe kerültünk. Vagy fel kel) mondani a szerződést, vagy jogi értelemben isellehetetlenül a szerződés, ha nem kapjn meg a I tírös Kft. az engedélyt az üzemeltetésre.
Takáts László: 2014. évi mérlegbeszúmolójában a rekultiváeiós céltartalék képzése t IlirösKik. szerint — egy szakvéleményre hivatkozva — a tulajdonosoknak a feladata. Ezt akecskeméti VG Kit ás az ÓKOVIZ Kit vitatjaa mai napig. ezért nem fogadák cl a 2014. évimérlegbeszámolói.

Dr. Zsombok László: A szerződés felmondrísa a Tulajdonközösségnek nem lehetősége. hanemkötelessége, hiszen ajelenleg hatályos jogszabályoknak nem felel meg ajelenlegi szolgáltató,aki annak idején meghatározott léltételekkel vállalta a közszolgáltatást is. Ezt a Takátspolgármester Ur által említett 3-4 hivatalos szerv is megerősítette. A szükséges engedély nemáll jelenleg rendelkezésre. Javasolja a jogászokkal való egyeztetést, hogy pontosan a lerakóvagyonkezelésére kötött szerződésnek a felmondási jogcíme mi tegyen, akár lehetetlenülésrehivatkozva felmondjuk. A Flírös Kik, fenyegetése várható volt, valószínű, hogy peresproeedúrára kelt filkészülni, ettől rüggetlenül a jelentegi helyzetet mindenképpen rendeznikell. Intézkedni kell arról. hogy a még hatályos jogszabályok alapján ne csak a szerződésíelmondása történjen meg, hanem a működtetés átvételéről és visszavételéről is gondoskodnikell. Nem érti. hogy egy Ki.-nek mi lehet az értéke, amely jelenleg semmilyen formában nemvehet részt magának a rendszernek az üzemeltetéséhen. Közszolgáltató ás Vagyonkezelő nemlehet. }la a Hírős Kfl. úgy érzi, hogy elmaradt haszna van itt a rendszeren, azt a legkevésbé
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sem lehet az érintett tulajdonos önkonnányzatokon, a Gesztoron számon kérni, miveljogszabály változás erején fogva áll elő az a helyzet, ami alapján ö nem lehet közszolgáltató.Nem mi sértettünk szerződést. úgy gondolja, nem lehet anyagi felelősségunk e tekintetben.
Takáts László: A kérdés: Hogyan tovább? A Konzorciumi ranácslsre meghíwuk azNHK\’től Weingartner Balázs Elnök-vezérigazgató Urat. l-la visszakerül a rendszer atulajdonosokhoz, akkor az NHKV-nak kell felajánlani üzemeltetésre, amit vissza is fog adni,hiszen ő maga nem tud üzemeltetni. itt az engedély kérdések lesznek a kérdések és az, Hogyaz átmeneti időszakban ki fog szállítani ás hogyan. A döntést meg kell hozni.

V. Határozati javaslat

A Duna-Tisza Közi Natérség Konzorcium — mint Tulajdonközösség — KonzorciumiTanácsa

Felhatalmazza a Gesztort, értesítse a Hírös Kfl.-t. Hogy az általa képviselt Al(ldKonzorciumrnal 2010. június 25-én a Duna-Tisza kM Nagytérség Regionális településiszilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében létrejött létesítmények, gépek ésberendezések, valamint a kapcsolódó immateriális vagyoni értékü jogok vagycnkezelésérekötött szerződést leheteüenülés jogcímen - hivatkozva a joszahályokra ás a rendelkezésreálló hatósági és egyéb álláslhglalásokra - [elmondja.

határidő: azonnal
Felelős: Takáts I ósAó polgármester

Kérdés, észrevétel. javaslat nem volt. A bizottsági tagok az 5. napirendi pont keretébenTájékoztatás a Vagyonkezelési Szerződés teljesítéséről 5 igen és I tartózkodás(Nagykörös; dr. (‘fira Szabolcs Polgármester Úr) »tellett elfogadták.

6. Eivebek napirendi poni:

Takáts László: Cegléd Város Önkormányzata, mint Geszkr a 2016.06.23-i ülésén határozatothozott, melyben felhataimazta, minta Gesztor képviseletében eljáró személyt. hogy ajövőbenCegléd Város Önkonnányzata csak abban az esetben tudja a Gesztorságot, mint feladatotellátni. Ha megalakul a Társulás. vagy ha atáiróként Cegléd Város Polgármestere mellett mégkét tag a tulajdonosok közül minden esetben szerepel. Az eddigi formában nem kíván atelepülés Gesztorként részt venni. Felhatalmazza a Polgármestert arra. hogy a „2002.09.09-énlétrejött Konzorcionális Szerződés X/L pontjában rögzített képviseleti feladatainak ellátásáraCegléd Város Önkormányzatának még két tag Település Önkormimyzatával együtt történőellátására tegyen javaslatot. Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy amennyiben az I.)pontban tett javaslatát a Tulajdonközösség nem lúmogatja, a gesztori feladatok ellátását nemvállalja. a Tulajdonközösség képviseletéről lemond, ás felkéri a Tulajdonközösséget, hogy aGesztort válassza meg.” Javaslatot kér, hogyan legyen a továbbiakban. Mindegy kitválasztanak, csak legyen még kettő aláíró rajta kívül. Szükségesnek tartja, mert a GesztorCegléd Város képviselő-testülete, és llelősségteljes döntéseket kell hoznia, mivel nincsegyértelmű iránymutatás sem. Véleménye szerint a jelenleg Is érvényben lévő KonzoreionálisSzerződés ismeri a Társulás fogalmát, hiszen a Konzorciumnak kellene lennie elnökének.FFB-nek, és egyik sem működik jelen pillanatban. Javasolja. válasszanak elnököt, aki aTársulás, ás egy másik személyt, aki a FEB elnöke lehetne. A csütörtöki Konzorciumi Ulésen
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a Tulajdonközössógnek döntést kelt hoznia, mert a jövőben a Gesztor egyedüt nem fog
semmit aláírni Cegléd Város Képvisclő-tesrülcténck határozata alapján.

Dr. Zsombok László: A 7 tagú Munkabizottság azért került létrehozásra, hogy ne a
GeszLornak egyedül kelljen eldöntenie és megszavaznia a idadatokat. Minden egyes
napirendi ponttal kapcsolatban a Gesztor tesz javaslatot és a Munkabizottság külön-külön
határozat formájában elfogadja. A Tulajdonközösség erre a célra szavazta meg a
tnunkaesoportot itt mát működik a felelősségmegosztás, akollektív döntés.

Takáts László: Azt kéri, hogy a munkacsoporthól 2 tó vállalja, hogy aláir mellette, mint ahogy
Cegtéd Polgármestere mellett is aláírók a pénzügyi és a jogi ellenjegyző. A Gesztomál elnök
nincs. A Munkabizottság jelöljön ki valakit, tegyen javaslatot, lehet a Konzorciunmak elnöke,
lehet FEB, a FEB-nak lehet elnöke, vagy a FEB, vagy az elnök ír alá. A Gesztorság a
Konzorciumi Szerződés szerint arról szól, hogy végrehajtja u Tu]ajdonközösség dönk?seit, de
a Gesztor nem hozhat egyedül döntéseket.

Dorner Gábor: Javasolja a két Jogász végzettségű bizottsági tag megválasztását, a jelenlévő
Monor és Kecskemét Képviselőit. Részvételükkel Bács-Kiskun és Pest Megye is
képviseltetve lenne az aláirók között.

‘1’akás László:Jöhb hozzászólás nem lévén. az ülést bezárta.

K.rnt.

rakats Laszlo Szaho Q 11cr! Voros LaszlonL
polgármester polgár4ster jcgyzőkönywczető

jegyzőkönyv hitelesítő
U..A-USZA KOZI hu LIdÉga2daIkA1 plu..

GFSZTOR őjc. CEGLÉD
21»Cnli6fLaihát 1,

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

VI. Határozati javaslat

A Duna-Tisza Közi Nagytérsúg Konzorcium — mint Tulajdonközösség — Konzorciumi
Tanácsa

1.) Úgy dönt, hogy a 200IÍHU/16JPJPE/008 Számú ISPA Kohéziós alapból támogatott
Duna-Tisza-Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási
Rendszer megvalósítására 2002. szeptember 9-én létrejön konzorcionális szerződés
X/l. pontjában rögzített képviseleti feladatait Takáts László, Cegléd Város
Onkormányzatának polgármestere Monor Város Onkormányzatáiiak
polgármesterével, Dr. Zsombok Lászlóval és Kecskemét Megyei Jogú Város
Onkormányzat alpolgármesterével, Dr. Szeberényi Gyula Tamással együtt lássa el.

2.) A képviseleti jog az I.) pontban meghatározott személyek közül két személy együttes
aláírásával gyakorolható.

határidő: azonnal
Felelős: Takáts László polgármester



JEGYZŐKÖNYV

a Duna-Tisza közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer Konzorciumi Tanácsának
üléséről

Készült: 2016. Június 30-án, Cegléd Véres Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Dísztermében.

Meflivottként jelen vannak: 49 önkormányzat képviseletében jelenléti ív szerint, Weingartner BalázsNHKV, Hajnal Zsolt NHKV, Dr. Süli Nikoletta Ügyvéd, Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin Cegléd Város
Önkormányzat, Vörös Lászlóné Gesztor Önkormányzat.

Takáts László Gesztor: Köszönti a megjelent Polgármestereket és a meghívott vendégeket.Megállapította, hagy a Tulajdonközösség határozatképes, a Konzorcium tagjai 75 % szavazatiaránnyal vannak jelen, a távollévők aránya 25 %. Az eddigi gyakorlattól eltérően egy szavazólapotosztottunk ki minden önkormányzatnak a pontos szavazatszámlálás érdekében, melyet távozáskormindenki adjon le. Kiosztásra került a 2016.06.27. Munkabizottsági Ülés jegyzőkönyve, Illetve egykimutatás a 2002. év óta a Tulajdonközösséghez beérkezett pályázati- Koncessziós díj és ÁFAbevételekből milyen működési kiadások kerültek felhasználásra. Aki bővebb információt kér, azt .aGesztori irodában Vörösné Erikától tud kérni. Az iratmennyiségére való tekintettel csak összesitetttáblázatba rangsoroltuk, mivel a 20102015 évek közötti bevételeket és kiadásokat már a 2015. éviKonzorciumi Tanácsülés alkalmával megküldtük valamennyi tagönkormányzatnak. Javasolja az S.napirendi pont felcserélését, mely legyen az első pont, ebből adódóan a többi napirendi pont számaeggyel nő.

1. Tájékoztatás a vagyonkezelési szerződés teljesítéséről

A hulladékgazdálkodás terén változások következtek be, mind a helyi közszolgáltatók, mind aTulajdonközösség által 2010. évben vagyonkezelésbe adott létesítmények üzemeltetője ésvagyonkezelője a Hirös (ft. tekintetében. Olyan helyzet állt elő, amiben a Tulajdonközösségnekdöntenie kell. Az elmúlt hónapokban a Gesztor több állásfoglalást kért a Tulajdonközösségvagyonkezelöjének jelenlegi helyzetének rendezésére vonatkozóan. A beérkezett állásfoglalások és avonatkozó törvényi változások értelmében a Hírös Kft. tulajdonosi szerkezetéből adódóan avagyonkezelést, - ami közszolgáltatásnak minősül nem jogosult végezni. A Hirös Kft-nek a ceglédilerakóra 2016. 06.03-n lejárt az IPPC engedélye, ami a létesitmények üzemeltetésére vonatkozik.Május végén felhatalmazással egyeztetés történt a Hírös Kit. ügyvezetöjével Rudics Ákos Úrral, -Gesztor, Szabó Gellért és Dr. Zsombok László polgármesterek részvételével. Ügyvezető Úr jelezte,hogy az általa vagyonkezelt létesitményeknél technikai és egyéb problémák vannak: a szállítószalagilletve egyéb gépek karbantartását, tűzjelző rendszer, légkondicionáló és egyéb rendszerek javításátlátja szükségesnek, melynek költsége kb. 30-50 milliós értéket képvisel. Kérték ügyvezető Urat, hogyaz általa műszakilag legindokoltabbnak tartott javításokat táblázatban foglalja össze. Tájékoztatvatett, hogy a birtokunkban levő állásfoglalások és egyéb törvényi változások tekintetében a Hírös Kft. avagyonkezelést nem végezheti. A szükséges munkákra vonatkozóan táblázatot nem kaptunk, de azÓKOVÍZ Kft.-hez érkezett levelében megvádolja a Gesztort. Azóta semmilyen kapcsolata a Gesztornaknincs a Hirös Kft.-vel. A Gesztor 2016. június 16-án felszólította a Hirös Kit-t, hogy igazolja vissza, van-
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e már engedélye. Ez a mai napig nem történt meg. Június 03-tól számított 30 napon belül
ellehetetlenülésre való hivatkozással a Közszolgáltatási és Vagyonkezelési szerződést a
Tulajdonközösségnek fel kell mondania. A Munkabizottság Javasolja a Tulajdonközösségnek, hogy ezt
a döntést hozza meg. Amennyiben, a szerződés felmondásra kerül akkor a Hirös Kft. ügyvezetője
tájékoztatásra kerül, illetve megjelölünk néhány napot, hogy pótolja az engedélyt. Engedély
hiányában sarkalatos kérdés a továbblépés lehetősége, mely megválaszolására felkéri Weingartner
Balázs NHKV elnök-vezérigazgató Urat.

Weingartner Balázs NHKV: Köszönti a megjelenteket. A Minisztérium illetékes Államtitkársága is
adott véleményt a Tulajdonközösségnél fennálló helyzettel kapcsolatban, melyet az NHKV is
megerősített. 2013 óta fennáll a Hírös Kft-vel kapcsolatos lehetetlenülés, ami most az engedélyek
bejárásával egyértelműen teljessé vált és biztosított. A jogszabályi keretek betartásának tesz eleget a
Gesztor, ha ezt a szerződést felmondja. Magántulajdonú többségű Kft. nem végezhet közszolgáltatási
tevékenységet. Az NHKV Zrt-nek a legfőbb feladata, hagy a múltból gyökerező, működésben lévő
hibákat kiküszöbölje, kijavitsa, segítsen egy közép illetve hosszú távú rendszert az
önkormányzatoknak létrehozni, amelyek már minden élű és tervezett törvényi előirásnak
megfelelnek, teljesítik a legfőbb kritériumot, hogy képesek a lakosság számára magas színvonalú
közszolgáltatás ellátására, az EU-s kritériumok teljesítésére és mindezt egy költséghatékony módon
teszik lehetővé. A legfontosabb része, hogy a költséghatékonyságot elérjük, megfelelő
üzemméretben működjön egy rendszer. Itt a térségben a társulásnak az üzemmérete, általunk
megfelelőnek minősített üzemméret. Az NHKV érdeke az, hogy a Konzorcium egy jogi személyiségű
társulásként a jövőben egységes üzemeltetést képviseljen, és ezt az egységes üzemeltetést egy
közszolgáltató céggel végeztesse el. Segítenek abban, ha felmerül olyan igény, hogy helyi gyűjtést-
szállítást helyi cégek megmaradásával tudják az önkormányzatok biztosítani, de magát a rendszer
siintű üzemeltetést egy cég végezze el. Ennek a cégnek teljesítenie kell a már lévő kritériumokat 51%
minimum önkormányzati társulási vagy állami többségi tulajdonnak kell lennie. Azt képviselik, hogy
ez egy társulás többségi tulajdon legyen. hiszen, ha jogi személyiségüvé alakul a társulás, akkor ezzel
tudja a lehető legjobban biztosítani az egységes közszolgáltatásnak a végrehajtását. Ezzel tudja az „inhouse” kijelölést biztositani a közszolgáltató számára és egy hosszú távú koncepciót megalkotni,mellyel az általuk javasolt és az NFM részére is leírt fejlesztéseket végre tudja hajtani a társulás.Számukra nagyon fontos lenne a Konzorciumnak az ilyen jellegű átalakítása, mert az elmúlt években
elmaradt fejlesztéseket minél hamarabb a térségben be kell pótolni. Ennek a fejlesztésnek kell, hogylegyen egy kedvezményezettje, aki a Konzorcium most már nem lehet csak önálló jogi személyiségűtársulás tud lenni és kell egy üzemeltetési koncepció. Ennek a kIdolgozásába segítenek, hiszen az acél, hogy egy olyan rendszert építsenek ki közös erővel, ami a helyi igényeknek maximálisanmegfelelnek és az állam oldaláról a fenntartását tudják garantálni és biztosítani. Kérdés eseténforduljon mindenki hozzájuk bizalommal. Az önkormányzatok ne engedjék magukat elcsábitani aKonzorciumból a társulásból, hiszen közszolgáltatóként nem tudnak segíteni a bizonytalanhelyzetben, inkább az egységesség felé induljanak el. Szeretnék, ha a jelenlegi önkormányzatitársaság egyben maradna, sőt bővíteni szeretnék a térséget. Az a törekvés, hogy a lehetőlegoptimálisabb költség eloszlással és fenntartható üzemmérettel tudjon a térségben működni aközszolgáltatás. Október 1-ig egy konkrét koncepcióval, céggel felállított pályára teszik az egészrendszer üzemeltetését.
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Takáts László: Vezérigazgató Úr javasolja, ha visszavesszűk a vagyonkezelést a Hiröstől Kft.-től, akkor
a vagyonelemek vagyonkezelését ajánljuk fel az NHKV-nek és ezen keresztül, ha a társulás mega)akul,
akkor azon keresztül tudnánk az üzemeltetést végezni.

Szabó Gellért Szentkirály: Az egymás melletti kitartás nem biztos, hogy megoldható. Vannak-e azNHKV irt-nek olyan eszközei, amikkel a csábitók konzorciumi tagokhoz való eljutását meg tudnákgátolni. Közszolgáltatókról van szó. Közszolgáltató csak az lehet, akit a hatóságok: az állam elfogad.Tovább nem mehet ez a kötelem vagy engedély az állam részéről, hogy végezzen közszolgáltatásitevékenységet egy általa arra felJogosított szervezet. A feladat ellátás nem is, de a koordináció azállam kezében van, akkor elvárható e, hogy ezt az egységet - ami Önök szerint is kívánatos - ajövőben ezt ne bonthassa meg éppen az államtól szerzett engedély és jogosítványok kapcsán olyan
aki hazárdírozni akar?

Weingartner Balázs NHKV: Átmeneti időszak van. Az október 1.-i megfelelőségi véleménynek kiadása,ami kifejezetten azért került beépítésre a rendszerbe, hogy kiszűrje azokat az anomáliákat, amik ajelenlegi jogszabálynak a nem feltétlen teljes körű specifikációja miatt vannak; egy közszolgáltató
kérhet több településre is engedélyt, és ezzel feljogosítva érezheti magát, hogy mások területérebemenjen. Hivatalos eszközük még ebben a pár hónapban nincs rá, október 1-én lesz a kezükben.Ebben az időszakban csak a kompromisszum készségükre vagyunk utalva. Közösen érik el, hogy ajövőben egy olyan rendszer legyen, aminek a Tulajdonközösség lesz az urai. Az NHKV nemdöntéshozó, ha bárki bajban lesz, ne kelljen ebbe pénzt rakni, ne kelljen feltételrendszerekettámasztani, hanem legyen eszköz, amire szükség van az ellátás biztonsága érdekében, azt tudjáknyüjtani. Cél az, hogyne legyenek átjárások.

Takáts László: A ni térségünkben is megjelent egy közszolgáltató, akivel a rendszeren belültelepülések többen már szerződést is kötöttek. A múltkori Konzorciumi Ülésen elmondta, hogy aTulajdonközösség részéről vitatott, hogy a Konzorciumi Szerződésben vállalt kötelezettségei vannak atagönkormányzatoknak és nem köthetnek szerződéseket. Az önkormányzatok ezt fenyegetésnek
vették. Ez nem fenyegetés volt, de kötelezettségeink vannak. Sajnálja, hogy több kisebbönkormányzat nincsjelen, merte tekintetben nagyon sok kérdésükre választ kaphattak volna.

Weingartner Balázs NHKV: Legyen ez akár állami hátterű cég, az NHKV Zrt-nek vagy a Kormányzatáltal adott iránymutatásnak megfelelően önálló feladat meghatározása van, más állami cégekkelezeket a feladatmeghatározásokat maximum csak az adott területen és adott szerződésektekintetében egyezteti. Nincsen senkinek még állami cégnek sem felhatalmazása arra, hogyterületeket csábitson el az NHKV Zrt. bárminemű iránymutatása nélkül. Jelzik, ha ilyen jellegűközszolgáltatási terület átrendeződés lenne. Az információ hatalmával élve a lehető legjobban tartsákbe a terveket és az elkötelezettségeiket azért, hogy az önkormányzatoknak a nem megfelelőtájékozódottságát ki tudják használni ezek a cégek, és olyan lépéseket tudjanak tenni, amivel olyanszerződéses kötelembe kényszerítik be az önkormányzatokat ami nem teljesen megfelelő az eddigivállalt kötelezettségeknek vagy a jövőben tervezett fejlesztéseknek. A gond az, hogy Utánakényszerhelyzetbe kerülünk, amit kompromisszumokkal tudunk csak feloldani. Ezt nem szeretnék. Hailyen jellegű hivatkozások vannak, kéri mindenképpen küldjék az NHKV Zrt.-hez. Az önkormányzatokközül sokan nem regisztráltak az NHKV honlapján. Fontos, hogy külön az önkormányzat isregisztráljon, annak érdekében, hogy egyrészt közvetlenül tudjanak tájékoztatni, másrészt
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szerzödéseink most még az átmeneti időszakban egyedileg szólnak, akkor a teljesítés igazolás
metodikájában részt tudjanak venni, ehhez kell a honlapos regisztráció. A még nem regisztrált
önkormányzatok névsorát megküldik a Gesztornak.

Dr. Czira Szabolcs Na%ykőrös; Októberig megoldódik a probléma. Addig a cégük veszteségét ki fogja
megfizetni? Kis szolgáltatójuk van, eddig 3,90-forint/litert fizetett a lakosság, ami nem elegendő arra,
hogy a szemételszállítás nullaszaldós legyen a rezsi stop miatt. A pályázaton nyert pénz egészíti ki azt
az összeget, amit az önkormányzatnak kellene a közszolgáltatónak bepótolni. Sokkal kevesebbet
fognak kapni: a 3,90 forint/liter helyett csak 2,10 forint/litert. Ki fogja kifizetni a 8-9 milliós
veszteséget ás még amire pályáztak is. Sokáig nem tudnak kitartani, bezárják a céget és azt mondják,
hogy van katasztrófavédelem. Szerinte más szolgáltató is Így van. Októberig nem tudnak kitartani.
Július 15-én, amikor először jön visszaigazolás, hogy mennyi pénzt kapnak vissza, ás ha azt látják,
hogy ez az összeg még kevesebb, akkor nagyon gyorsan lépniük kell. Nem fogják megvárni, amíg a
cég tönkremegy teljesen. Lehet-e tudni, hogy ezt ki finanszírozza meg?

WeinRartner Balázs NHKV: Amire most pályázni lehet az a már meglévő veszteségek lesznek.
Tárgyalás folyik az NGM-mel és az FM-el, hogy átveszi ezt a támogatási tartalmat, ás 2015. december
31-ig keletkezettekre már lehet pályázni, ez az idei évben folyamatosan keletkezőket nem érinti.
Segíteni tudnak abban, hogy megnézik minősitetten ezt a kérdéskört ás kitalálnak egy átmeneti
megoldást, akár egy átmeneti kijelöléses metodikával, hogy az önkormányzatnak az Ilyen jellegű
terheit csökkentsék. Feladatuk, hogy az önkormányzatokról ezeket a terheket levegyék. Nem
szeretnék, hogy az általuk támogatott egységesség mellett az önkormányzatoknál keletkezzenek több
tiz milliós minuszok. A térség közszolgáltatóit átvilágítják, hogy az átmeneti időszakban ez ne okozzon
jelentös kiesést. Ezt mindenképpen július 15-ig megteszik.

Takáts László: További kérdés, észrevétel, javaslat nincs. Megköszönte vezérigazgató tájékoztatását.
A következőkben a napirendi pontok tárgyalására térnek át.

Az előzetesen kiküldött meghivóban szereplő napirendi pontok közül az S. napirendi pont
előrehozását javasolja. Utána a rendes napirendi pont szerint haladunk tovább; az 1-es napirendi
pont lesz a 2-es.; a 2-es lesz a 3-as és Így minden napirendi pont eggyel csúszik. Kérdés, észrevétel,
Javaslat nincs. Szavazás következik. Tartózkodás, ellenszavazat nincs.

Megállapította, hogy a mai Konzorciumi Tanácsülés telcserélt napirendi pontjait a jelenlévűkegyhangú IGEN szavazattal tudomásul vették 75%., kéri, hogy ezt a szavazólapokon is jelöljék be.

1/2016.jVI.30.) Konzorciumi Tanácsi Határozat
A Duna-Tisza-Közi Nagytérség Konzorcium — mint Tulajdonosi Közösség — Konzorciumi Tanácsa1.) Elfogadta a Konzorciumi Tanács az ülés módosított napirendi pontjait.

2.) Utasítja a Cesztor Önkormányzat ügyintézőjét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.Határidő: azonnal
Felelős: Takáts László polgármester
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Napirendi pontok

2. Tájékoztatás a vagyonkezelési szerződés teljesítéséröl
3. Működési költségek elfogadása
4. Ügyvédi Szolgáltatási díj továbbszám)ázása, ügyvédi megbizási szerződés
S. Tulajdonviszonyok rendezése
6. Társulás létrehozása
7. Egyebek

A Munkabizottság elfogadásra javasolja a Tulajdonközösségnek az alábbi határozati javaslatot:
„Felhatalmazza a Cesztort, értesítse a Hírös Kft.-t, hogy az általa képviselt Alföld Konzorciummal
2010. Június 25-én a Duna-Tisza kőzi Nagytérség Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási
rendszer keretében létrejött létesítmények, gépek és berendezések, valamint a kapcsolódó
immateriális vagyoni értékű jogok vagyonkezelésére kötött szerződést lehetetlenülés jogcímen -hivatkozva a jogszabályokra és a rendelkezésre álló hatósági és egyéb állásfoglalásokra - felmondja.”
Ezt a határozati javaslatot, ha megszavazza a Tulajdonközösség, még egy határozati javaslatot
szeretne a Tulajdonközösség elé terjeszteni, hogy a visszakerült vagyonelemeket az NHKV Zrt-nek
felajánlja üzemeltetésre. A határozati javaslathoz kérdés, észrevétel, javaslat nincs. A Munkabizottság
által elfogadott határozati javaslat szavazása következik.

Ellenszavazat: nincs, tartózkodott 39 %‚ Igen: 36%.

Megállapította, hogy a mai Konzorciumi Tanácsülés 1. napirendi pontját a jelenlévűk nem fogadták elaz alábbi szavazati arányok szerint. Ellenszavazat: nincs. Tartózkodott Kecskemét 29,7 %‚Kerekegyháza 1,6 %‚ Nagykürös 7,2 %‚ Péteri 0,5 % Összesen: 39 %-os arányban..lgennel szavazók
aránya: 36%.

2/2016.(Vl.30.) Konzorciumi Tanácsi Határozat
A Duna-Tisza-Közi Nagytérség Konzorcium — mint Tulajdonosi Közösség— Konzorciumi Tanácsa

Nem járul hozzá, hogy a Gesztor:
- értesítse a Hírös Kft.-t, hogy az általa képviselt Alföld Konzorciummal 2010. június 25-én a Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében létrejöttlétesítmények, gépek és berendezések, valamint a kapcsolódó immateriális vagyoni értékű jogokvagyonkezelésére kötött szerződés lehetetlenülés jogcímen, a kötelező jogszabályi feltételekteljesitésének hiánya miatt megszűnt; és ennek értelmében
- hivatkozva a jogszabályokra és a rendelkezésre álló hatósági és egyéb állásfoglalásokra - alehetetlenülés beállta alapján a szerződést felmondja.

határidő: azonnal
Felelős: Takáts László polgármester

Dorner Gábor Nagykáta: A napirendi pontot előre vettük, de a szavazólapon az 5. pontot x-eljék?

Takáts László: Igen.
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2.Második napirendi pont: Működési költségek elfogadása

Takáts László: A működési költségekre vonatkozó előterjesztés megküldésre került valamennyi
tagönkormányzat részére. Az idei évre vonatkozó működési költségekre ad fedezetet a Gesztornak. A
Munkabizottság elfogadásra javasolja a Tulajdonközösségnek. A határozati javaslathoz kérdés,
észrevétel, Javaslat nincs. A Munkabizottság által elfogadott határozati javaslat szavazása következik.
Ellenszavazat: nincs, tartózkodott nincs, Igen: 75 %.

Megállapította, hogy a mai Konzorciumi Tanácsülés 2. napi rendi pontját a jelenlévök egyhangú IGEN
szavazattal elfogadták 75% szavazati arány mellett.

3/2016.(VL30.) Konzorciumi Tanácsi Határozat
A Duna-Tisza-közi Nagytérség Konzorcium - mint tulajdonközösség- Konzorciumi Tanácsa1.) Elfogadja a Duna-Tisza-közi Nagytérség Önkormányzatai Tulajdonosi közösségének 2016. éviműködési költségeit az alábbiak szerint:

Működési költségek: 8.801.600,-Ft
Tartalékkeret: 5.000.000,-Ft
Összesen: 13.801.600,-Ft

2.) A tartalékkeret felhasználásáról a Munkabizottság, illetve a társulás bejegyzésétől az általalétrehozott bizottság dönt.

3.) Utasítja a Gesztor Önkormányzat ügyintézőjét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.Határidő: azonnal
Felelős: Takáts László polgármester

3.Harmadik napirendi pont: Ügyvédi szolgáltatási díj továbbszámlázása, ügyvédi megbízásiszerződés

Takáts László Gesztor: A Gesztornak nem volt elfogadott költségvetése, igy Dr. Süli NikolettaÚgyvédnővel Cegléd Város Önkormányzata kötött szerződést. Az előttünk álló feladatok miatt jogisegítségre volt és van szükség. A költségek tovább számlázásának elfogadását kéri aTulajdonközösségtöl, amit a Munkabizottság korábban elfogadásra javasolta Tulajdonközösségnek. Ahatározati javaslathoz kérdés, észrevétel, javaslat nincs. A Munkabizottság által elfogadott határozatiJavaslat szavazása következik. Ellenszavazat: nincs, tartózkodott nincs, Igen: 75%.

Megállapította, hogy a mai Konzorciumi Tanácsülés 3. napi rendi pontját a jelenlévök egyhangú IGENszavazattal elfogadták 75 % szavazati arány mellett.

412016.(Vl.30.) Konzorciumi Tanácsi Határozat
A Duna-Tisza-Közi Nagytérség Konzorcium — mint tulajdonközösség— Konzorciumi Tanácsa1.) Felhatalmazza a Gesztort, hogy a mellékelt szerződés szerint Cegléd Város Önkormányzataáltal kiállított számlák összegét bruttó 685.800,-Ft összegben a Tulajdonközösségpénzvagyonából kiegyenlitse. A pénzügyi fedezet Gesztor bankszámláján rendelkezésre áll.
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2.) Utasítja a Gesztor Önkormányzat ügyintézőjét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Takáts László polgármester

4.Negyedik napirendi pont: Tulajdonviszonyok rendezése

Takáts László Gesztor: A Konzorciumnak nem sikerült az elmúlt 5-6 évben rendezni a létesitményekilletve az alatta levő földterületeknek a tulajdonviszonyát. Kísérletet tettünk 2012-ben és 2015novemberében a tulajdonviszonyok rendezésére, mely munka elvégzésére Dr. Vincze Gyula ÜgyvédUrat biztuk meg. A Munkabizottsági ülésen ügyvéd Úr tájékoztatta a tagokat, hogy az egyeztetéseketmegtették az Ingatlan tulajdonosokkal, az ingatlanok tulajdonlapjai ellenőrzésre kerültek, és aföldhivatalokkal történő egyeztetések Is megtörténtek. Kecskemét és Nagykőrös részéröl észrevételérkezett a szivességi használatokkal kapcsolatban, mely minden tagönkormányzatnak megküldésrekerült. Több önkormányzattól visszajelzés nem érkezett. Nagykőrös részéről a vagyonra a díjtekintetében van szívességi Illetve nem szivességi használatra észrevétel. Kecskemétnek jogiproblémái vannak, és arról nyilatkozott, hogy a szívességi használata részükről elfogadhatá, viszont aNemzeti Vagyonról szóló törvény tekintetében szükséges kérdéseket tisztázni. Erre vonatkozóanügyvéd úr ígérete szerint az egyeztetésekre sort kerítenek július 31-ig, és ennek fényében aMunkabizottság azt a döntést hozta, hogy az egyeztetéseket 2016. július 31. napjáig kell lefolytatniNagykőrös és Kecskemét Önkormányzata tagokkal abból a célból, hogy jogi aggályaik, kifejezettkéréseik megtárgyalásra kerüljenek és az alapján a képviselő testületek a megfelelő határozatot megtudják majd hozni. Az egyeztetetések eredményének függvényében az álláspontot a 2016. Július 31-ét követően amint tehet a Tulajdonkőzösség elé kell terjeszteni. A szivességi használat tekintetében,amíg nincs egységes álláspontja a Tulajdonközösségnek, addig ügyvéd Úrral Semmi értelme nincs azegyeztetéseknek. A határozati javaslathoz kérdés, észrevétel, javaslat nincs. A Munkabizottság általelfogadott határozati javaslat szavazása következik. Ellenszavazat: nincs, tartózkodott Kecskemét29,7% és Nagykőrös 7,2 % összesen: 36,9%, Igen: 38,1%.

Megállapitotta, hogy a mai Konzorciumi Tanácsülés 4. napi rendi pontját a jelenlévők nem fogadták elKecskemét és Nagykőrös tagok tartózkodása miatt.

5/2016.(Vl.30.) Konzorciumi Tanácsi Határozat
A Duna-Tisza Közi Nagytérség Konzorcium — mint Tulajdonközösség — Konzorciumi Tanácsa

1.)Nem került elfogadásra az előterjesztésben hivatkozott szivességi használati szerződésekés megállapodások megkötésével kapcsolatos Jogi és egyéb kérdések tisztázásának végsőhatárideje 2016.07.31. napjával.
2.)Utasítja a Gesztor Önkormányzat ügyintézöjét, hagy a határozatról az érintetteketértesítse.

határidő: azonnal
Felelős: Takáts László polgármester
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Dr. Czira Szabolcs Nagykörös: Türelmet kér a Tulajdonközösségtől, kéri, az ügyvéd egyeztessen ajegyzőjükkel és majd meghozza a képviselő testület a döntést. A Hírösnek Sem (ehetett volnarendezetlen tulajdonviszonyokkal üzemeltetésbe átadni.

Takáts László: Pontosan erről szól a határozati javaslat, melyet elutasított Nagykörös Polgármestere.A határozati javaslata parttalan egyeztetés elkerülése végett pontos és egyértelmű határidőt szabottvolna az egyeztetések lefolytatása, valamint a nagykőrösi és kecskeméti jogi álláspont véglegeskialakítása céljából.

Dr. Czira Szabolcs Nagykőrös: A tárgyalás nincs elutasítva. Erről a határozatot a 49[agönkormányzatból csak 8 önkormányzat hozta meg.

Takáts László Gesztor: A Munkabizottság határozati javaslata az alábbiak szerint szól.,Azelőterjesztésben hivatkozott szivességi használati szerződések és megállapodások megkötésévelkapcsolatos Jogi és egyéb kérdések tisztázásának határideje 2016.07.31. napja.”

Dr. Süli Nikoletta Ügyvéd: Polgármester Úr Kérem, nem azt kértük, hogy az Önök képviselő testületedöntsön és létrejöjjenek a szerződések, amik az ingatlan nyilvántartás bejegyzés alapját képezik,hanem azt kérjük, hogy a jogi kérdések kerüljenek tisztázásra, amik alapján meg tudnak azok aszerződések és dokumentumok születni, amik alkalmasak arra, hogy az ingatlan nyUvántartási eljárásés bejegyzés alapját képezzék. Július 31.-ig kell a tárgyalásokat a jogi egyeztetéseket illetőenbefejezni.

Dr. Czira Szabolcs Nagykörös: Nem tudja garantálni, hogy július 31-ig lezárulnak a tárgyalások,egyeztetések és a határozatot meghozza a testülete. Legközelebb Nagykőrösön testületi ülésszeptember utolsó csütörtökjén lesz. Az októberi testületi ülésre tudja bevinni, javasolja az október31-i határidőt megjelölni.

Dorner Gábor: A Munkabizottság jegyzőkönyvében nem az a határozati javaslat szerepel, mint amikiküldésre került.

Takáts László Gesztor: A Munkabizottsági ülésen Nagykörös Polgármestere elmondta az aggályait ésennek függvényében került módosításra a határozati javaslat, ami most felolvasásra került.Összegezve a július 31-e nem az aláírásra, hanem az egyeztetések lefolytatására adott határidődátuma. Nem érti polgármester urat, hogy ehhez miért kelt képviselő testület, hiszen aMunkabizottsági Ülésen azt mondta, hogy rendkívüli ütést hív Össze az ügy érdekében és ott jogiaggályokat kell egyeitetni. A tisztánlátás érdekében ismételten felolvassa polgármester ár által kérthatározati javaslatot.,Az előterjesztésben hivatkozott szivességi használati szerződések ésmegállapodások megkőtésével kapcsolatos jogi és egyéb kérdések tisztázásának határideje2016.07.31. napja.” Ismételten felhívja polgármester Úr figyelmét, hogy a határozati javaslatban nincstestületi döntés. Polgármester úr nem vállalja be, hogy 1 hónapon belül ügyvéd úrral azegyeztetésekre sor kerüljön? Döntést nem hozott a Tulajdonközösség, más határozati javaslat nemvolt, igy nem tudnak határozatot hozni.

Dorner Gábor Nagykáta: Javasolja az október3l. határidőt az egyeztetések határidejének.

Takáts László Gesztor: Már egyszer hoztak határozatot: a határidő nem került elfogadásra 2 településrészéről: Kecskemét és Nagykörös, nincs Jelentősége, mert egyeztetésről lett volna szó nincs határidőaz egyeztetésekre. A tulajdonviszonyok rendezése című napirendi pontot lezárta, ebben a napirendipontban nem hozott a Tulajdonközösség határozatot.
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5. Ötödik napirendi pont: Társulás létrehozása

Takáts László Gesztor: A társulás létrehozására vonatkozó döntésünket 2016. 09.30-ig hosszabbitottameg a Munkabizottság. A Munkabizottság elfogadásra Javasolja a Tulajdonközösségnek. A határozatijavaslathoz kérdés, észrevétel, Javaslat nincs. A Munkabizottság által elfogadott határozati javaslatszavazása következik. Ellenszavazat: nincs, tartózkodott Péteri 0,5% Igen: 74,5%.

Megállapította, hagy a mai Konzorciumi Tanácsülés 5. napi rendi pontját a jelenlévők 74,5 %.szavazati aránnyal nem fogadták el

6/2016.(Vl.30.) Konzorciumi Tanácsi Határozat
A Duna-Tisza Közi Nagytérség Konzorcium — mint Tulajdonközösség — Konzorciumi Tanácsa

Nem járul hozzá, hogy:

a. A Társulás létrehozására, vonatkozó képviselő-testületi döntések megküldésérerendelkezésre álló határidőt 2015.09.30-ig meghosszabbítsa.

b. Utasítja a Gesztor Önkormányzat ügyintézőjét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

határidő: azonnal

Felelős: Takáts László polgármester

Egyebek napirendi pont.

Kiosztásra került, Cegléd Város Önkormányzata Képviselő Testülete, mint Gesztor által meghozott186/2016.(Vl.23.) Ők. határozat, melyben hozott egy döntést, hogy ilyen feltételek mellett a Gesztoritevékenységet nem kívánja a továbbiakban végezni. Az aláírások és egyebek tekintetében aMunkabizottsági Ülésen kérte - hivatkozva a képviselő testületi döntésre - hogy a Gesztorpolgármestere mellett még két aláíró legyen. Ezt egy határozati javaslatban terjesztenénk aTulajdonközösség elé, hogy a plusz két aláíró közül mindig legalább egy másiknak alá kell írnia. Ebbenaz esetben, mint az Ötv. szerint is mindig van egy ellenjegyző, aki mellette még aláir. Ezt atovábbiakban egymaga nem kívánja ellátni. A mai Konzorciumi Ülés kapcsán elmondja, hogy ajövőben nem kívánja a Gesztori tevékenységet tovább folytatni érdemben. A Tulajdonközösségkomolytalan, nem tud döntéseket meghozni, ami érdemben vinné előre a közösség vagyonának akezelését. Azt látja, hogy egyes települések a saját érdekeit teszik a közösség érdekei elé. Ezfelelőtlenség ekkora vagyonnal való gazdálkodás tekintetében. Tájékoztatta már aTulajdonközösséget, hogy a Kormányhivataltól kértünk egy éllásfoglalást, arra vonatkozólag, hogy aKonzorciumi Szerzödésnek melyik pontjai vannak érvényben. Konzorciumnak kellene, hagy tegyen,elnöke, FEB, és egyéb szerveinek kellene működni. Kijelentette, hagy a továbbiakban a Gesztoritevékenységet nem kívánja ellátni. Nem tudja hogyan tovább. Nem kíván vele a továbbiakbanfoglalkozni, mert nem érzi a Tulajdonközösségtől azt a támogatottságot, amiért érdemes dolgozni.Nem tudja, ki fogja a Tulajdonközösséget összehívni, véleménye szerint az elnöknek. Annak idején azelnök lemondását elfogadta a Tisztelt Tulajdonkőzösség, akkor kéri, hogy a Gesztor lemondását isfogadják el.
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Dr.Petrányi Csaba Újszilvás: Kérdezi Kecskemét képviselőjét a Munkabizottság Ülésén Kecskemét istámogatta azt a javaslatot, amely szerint mondjuk fel a szerződést az Alföld Konzorciummallehetetlenülés cimén. Mi változott azóta?

Dr.Szöcs Edit üyvédjelölt a Dr.Horváth — Dr. Jakab ügyvédi iroda képviseletében: Érdemben nem tudválaszolni, meghatalmazta Polgármester Asszony és ezt tudta képviselni.

Takáts László: Kéri szavazzanak Cegléd Város Képviselő Testületének a döntéséről. Szavazáskövetkezik. Ellenszavazat nincs, tartózkodás: Nagykáta 3,5 %‚ Szentkirály 0,6 % összesen: 4,1 %; Igen70,9%.
Megállapitotta, hogy a mai Konzorciumi Tanácsülés Cegléd Város Képviselő Testületének a döntését70,9% tudomásul vette.

7/2016.(VI.30.) Konzorciumi Tanácsi Határozat
A Duna-Tisza Közi Nagytérség Konzorcium — mint Tulajdonközösség — Konzorciumi Tanácsa

1.) Úgy dönt, hogy a 2001/HU/16/P/PE/008 számú ISPA Kohéziós alapból támogatott DunaTisza-Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhuliadék Gazdálkodási Rendszermegvalósitására 2002. szeptember 9-én létrejött konzorcionális szerződés X/l. pontjábanrögzített képviseleti feladatait Takáts László, Cegléd Város Önkormányzatának polgármestereMonor Város Önkormányzatának polgármesterével, Dr. Zsombok Lászlóval és KecskemétMegyei Jogú Város Önkormányzat alpolgármesterével, Ot. Szeberényi Gyula Tamássai együttlássa el.
2.) A képviseleti jog az 1.) pontban meghatározott személyek közül két személy együttesaláírásával gyakorolható.

határidő: azonnal

Felelős: Takáts László polgármester

határidő: azonnal
Felelős: Takáts László polgármester

Török József Ceglédbercel: Egyet ért a Gesztor Polgármesterével. 2002. év óta komolytalanulműködik a Tulajdonközösség. Aki Jobban tudja végezni a munkát az álljon fel és húzza a 49 településtmaga után. Ez egy vagyon, ez egy felelősség. A Tulajdonközösség nem veszi figyelembe, hogy van aegy vezérigazgató általi állásfoglalás, hogy októberig ez a helyzet rendeződik. Mindenki vigye haza asaját testületének ezt a mai döntést Kecskemét vállalja fel ennek a felelősségét. Kecskemét ésNagykőrös településeknek át kellene gondolni, hogy mekkora nemzeti vagyon fölött gazdálkodunk.

Takáis László: Nem kívánja a gesztori teendőket a továbbiakban ellátni, úgy gondolja, hogy vannakfelelösségek, van egy átmeneti időszak ezért Kéri, hogy azt a döntést erösítse meg 3Tulajdonközösség, hogy még két aláíró is legyen az átmeneti időszakig. A határozati javaslathozkérdés, észrevétel, javaslat nincs. A Munkabizottság által elfogadott egyebek napirendi pont mögöttlévő, helyben módosított határozati javaslatról szavazás következik. Ellenszavazat: nincs, tartózkodottnincs, Igen: 75%.
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Megállapította, hogy a mai Konzorciumi Tanácsülés Egyebek rendi pontját a jelenlévők egyhangúIGEN szavazattal elfogadták 75%.

8/2016.(VI.30.) Konzorciumi Tanácsi Határozat
A Duna-Tisza Közi Nagytérség Konzorcium — mint Tulajdonközösség — Konzorciumi Tanácsa

3.) Úgy dönt, hogy a 2001/HU/16/P/PE/0O8 számú ISPA Kohéziós alapból támogatott DunaTisza-Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszermegvalósítására 2002. szeptember 9-én létrejött konzorcionális szerződés X/l. pontjábanrögzített képviseleti feladatait az Új képviselő megválasztásáig tartó átmeneti időszakbanTakáts László, Cegléd Város Önkormányzatának polgármestere Monor VárosÖnkormányzatának polgármesterével, Dr. Zsombok Lászlóval és Kecskemét Megyei JogúVáros Önkormányzat alpolgármesterével, Dr. Szeberényi Gyula Tamással együtt lássa el.4.) A képviseleti jog az 1.) pontban meghatározott személyek közül két személy együttesaláírásával gyakorolható.

határidö: azonnal

Felelős: Takáts László polgármester

Több hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.

Megköszöni az eddigi munkát mindenkinek.

K.m.f.

4lU)UNAJ1SZA KÖZ) huiladtkg3nialP dási prc1T

-‘ I GESZTOR ÖIC CEGLED
2700 Cegléd. Kossuth ter I.

Takáts László
Mótyánné dr. Szentpéteri Katalinpolgármester

jegyzökönyvvezető
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. augusztus 15-i ülésére

6. napirendi pontjához

Tárgy: Oktatóterem klimatizálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás településről folyamatosan (minden évben) jelenteni kell hol található klimatizált
helyiség hőségriadó esetére.

Mivel mindig nemleges választ adtunk eddig, Így javaslom a mellékelt árajánlat elfogadását
és a Polgármesteri Hivatalban lesz egy nagyobb befogadó képességű termünk hőségriadó
esetére.

Az alábbi határozat-tervezetet javaslom elfogadásra.

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére a következő döntést
hozta:

I.) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházást jóváhagyja a
mellékelt árajánlat alapján. A fedezetet a 2016-os költségvetés beruházási
költségvetési sora tartalmazza. Uj forrás biztosítása nem szükséges.

Szabo Gyorgy Robert

Jakabszállás Község Polgármestere

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

Jakabszállás, 2016. Július 25.

polgármester

6078 Jakabszállás, Pctöfl Sándor u. 14.
76/58 1-800 Fax: 76/581-602, + 36 20 939 23 98

polgarmesier@jakahszallas.bu
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. augusztus IS-i ülésére

Tár2v: Szerverterem klimatizálása

7. napirendi pontjához

Tiszteli Képviselő-testület!

Jakabszállás településen sikeresen megvalósult 2015 őszén a (értigyelő kamerarendszer
kiépítése.

A szen’erek az elmúlt időszakban többször kritikusan felmelegedtek, mely meghibásodáshoz
fog vezetni.

Mivel ez több milliós pluszkiadást jelentene az önkormányzatunknak, Így kérem, a mellékelt
árajánlat elfogadását és a Polgármesteri Hivatal szervertermének klimatizálását.

Az alábbi határozat-tervezetei javaslom elfogadásra.

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére a következő döntést
hozta;

I.) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szerverterem klimatizálását
jóváhagyja a mellékeli árajánlat alapján. A fedezetet a 2016-os költségvetés
beruházási költségvetési sora tartalmazza. Uj forrás biztosítása nem szükséges.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerüen

Jakabszállás, 2016. július 25.

6078 Jakabszállás. Petőfi Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 761581 -802, + 362093923 98

Jakabszállás Község Polgármestere

György Róbert
- polgármester

polgarmcstcr @j akahszallas. hu





Jakabszállási Pol2ármesteri Hivatal Jeuyző je
6078 Jakabszállás. Petőti Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: jevzo@ iakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő - testületének 2016. augusztus 15. napján tartandó

ülésére 8. napirendi ponthoz

Tár%v: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendeLet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2016. február 8-án megtartott ülésén az 5/2016. (II. 8.) számú határozatával
döntött arról, hogy a nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási
szerződést köt Tohai Sándor 6044 Hetényegyháza, Darányi u. 45. vállalkozóval (adószáma:
43819241-2-23 ) 2016. Január 1. napjától 2018. december 31. napjáig. Mivel Jakabszálláson
befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése, a vállalkozónak a helyi tisztító telepre kell beszállítani a
begyűjtött szennyvizet. A 2014-ben megalkotott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 12.) Számú rendeletben még az
összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átvételére a Bácsvíz Zrt.
Kecskeméti szennyvíztisztító telepe van megjelölve, ezért szükséges a rendelet módosítása.

Fenti indokok miatt javaslom a 7/20 14. (IX. 12.) önkormányzati rendelet alábbi módosítását.

Jakabszállás, 20l6.július 21.

\ \ tarv5itLn
\ •j Hegedűs Gáborné dr.

címzetes főjegyző

Rendelet-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /20 16. ( ) önkormányzati
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi

közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/C. * (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. *
Jakabszállás Község Önkormányzata nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R) 2. * (3) (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2.



(3) A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt Tohai Sándor 6044 Hetényegyháza, Darányi u.
45. adószáma: 438t924l-2-23 vállalkozót kell érteni, akivel 2016. január 1. napjától 2018. december
3 1. napjáig közszolgáhatási szerződést kötött az önkormányzat.
(4) A közszolgáltató településen összegyűjtött háztartási szennyvizet ártaímaÉlanítás céljából
Jakabszállás Község Onkormányzata tulajdonában és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
(székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) üzemeltetésében lévő szennyvíz telepre köteles leadni.

2. *
(1) Ez a rendele a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatátyát veszti.

Jakabszállás, 2016. július 21.

t..A %-_c4 4r.
Szabó György Róbert Hegedűs Gúbomé dr.

polgármester cimzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

E rendele kihirdetése 2016 -án megtörtént.

Általános Indoklás

A településen kiépült a szennyvíz-csatorna hálózat. A szennyvíz ártalmatlanítását a helyben
megépült szennyvíztisztító telepen végzik. Ennek eredményeképpen nem szükséges a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizet beszállítani a korábbi (Kecskeméti) befogadó helyre. Elvárás és
a Lakosság részére is költségkímélő, ha a vállalkozó a helyi tisztító telepre adja le a szippantott
szennyvizeL

Részletes Indokolás

Az 1. *-hoz

A rendelet-tervezet I. -a meghatározza a közszolgúltatási szerződés időtartamát és a szennyvíz
elhelyezésének helyét.

A 2. *-hoz

A rendelet-tervezet 2. Fa hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozás várható
hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A
rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során vizsgálni.
1. Társadalmi hatások

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs.



2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek gazdasági hatása közvetett módon lehetséges. A szennyvíz-csatorna hálózatba be nem
kapcsolt háztartások szennyvizének a helyi árta]matlanító helyre történő szállítása a lakosság részére
várhatóan kevesebb kiadást jelent.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A szippantott szennyvíz megfelelő helyre történő elhelyezésével a környezet védelme megvalósul.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztrációs igénye nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradúsának várható
következményei.

A rendeletet a kialakult valós helyzethez kellett igazítani.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, Szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi Feltételek nem változnak.





a Képviselő-testület 2016. augusztus 15-i ülésének
9. napirendi pontjához

Tár2v: víziközmű vagyon átvétele a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminöség-javító Önkormányzati Társulástól
és annak üzemeltető részére történő átadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Megkeresés érkezett Kiskőrös Város Polgármesterétől, hogy a képviselö-testület hozzon határozatot arra
vonatkozóan, hogy az ivóvízminőség-javító program (KEOP-l.3.0/09-l 1-2011-0015. számú projekt)
keretében létrehozott víziközmű vagyont az önkormányzat átvette és egyidej üteg azt üzemeltetésre átadja az
üzemeltető (Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.) részére. A képviselő-testület ezzel a döntéssel a
korábban meghozott üzemeltetésre vonatkozó határozatait egészítené ki.

A tárgyban hozott határozatok a következők: 77/20 15. (VII. 20.) határozat arról, hogy a korábban megkötött
közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződés megszűnik és helyette bérleti-üzemeltetési szerzödés kötésére
kerül sor a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel, 90/2015. (VIII. 3fl határozat arról, hogy a
szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozóan is bérleti-üzemeltetési szerzödést köt az önkormányzat a
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel, úgy hogy a korábban megkötött szerződés kiegészíti a
szennyvízre vonatkozóan.

A esatolt dokumentumok és a korábban meghozott határozatok figyelembe vételével az alábbi határozati
javaslatot kérem elfogadni.

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete a víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szerződés
megkötésével kapcsolatban hozott 77/2015. (VII. 20.) és 90/2015. (VIII. 31.) számú határozatait az
alábbiakkal egészíti ki:
Jakabszállás Község Onkormányzata által a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Onkormányzati
Társulástól a KEOP-l.3.O/09-l 1-2011-0015 számú projekt keretében Jakabszállás Község Onkormányzata
területén létrehozott víziközmü vagyont 207 353 680 Ft, azaz kétszázhétmillió-háromszázötvennégyezer
hatszányolvan forint értékben átvette és azt az üzemeltető részére üzemeltetésre átadta.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert, hogy az ügyben a szükséges
aláírásokat tegye meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs Gábomé dL .cLmzetes föjegyző
Hatarido azonnal, folyamatos

1
György Róbert

polgármester
607% JakahtálIás, Petöli Sándor u. 14.

P76I58 1-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398
polgarmcswr@jakahszallas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere

Előterjesztés

Jakabszállás, 2016. augusztus I





Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/20 16. (VIIL3O.)
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begvűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-teswlete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. (örvény 44/C. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli cl.

1. *
Jakabszállás Község Önkormányzata nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 12.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: R) 2. (3) (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt Tohai Sándor 6044 Ketényegyháza,
Darányi u. 45. adószáma: 43819241-2-23 vállalkozót kell érteni, akivel 2016.január I. napjától
2018. december 31. napjáig közszolgáltatási szerzödéstkötöttaz önkormányzat.
(4) A közszolgáltató a településen összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából
Jakabszállás Község Önkormányzata tulajdonában és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató
Kft. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) üzemeltetésében lévő szennyvíz telepre
köteles leadni.

2. *
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti.

Jakabszállás, 2016. Július 21.
t

Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné dr.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetése 2016 -án megtörtént.

Általános Indoklás

A településen kiépült a szennyvíz-csatorna hálózat. A szennyvíz ártalmatlanítását a helyben
megépült szennyvíztisztító telepen végzik. Ennek eredményeképpen nem szükséges a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet beszállítani a korábbi (Kecskeméti) befogadó
helyre. Elvárás és a lakosság részére is költségkímélő, ha a vállalkozó a helyi tisztító telepre
adja le a szippantott szennyvizet.

Részletes Indokolás

Az 1. *-hoz



A rendelet-tervezet I. *-a meghatározza a közszolgáltatási szerződés időtartamát és a szennyvíz
elhelyezésének helyét.

A 2. *-hoz

A rendelet-tervezet 2. *-a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket
tartalmaz.
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Tárgy: Tájékoztatás az elmúlt időszak történéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!

1)
Tájékoztatom Önöket, hogy aszociális étkeztetést biztosító konyha ideiglenesen augusztus 15-én bezár.
Ettől az időponttól a szociá]is étkeztetést a Stefánia Etterem fogja ellátni, addig amíg az étkezés biztosítására
kiírandó pályázaton nem születik végeredmény. A pályázatot a mikrotérség tanácsa fogja kiírni, mert ez a
szervezet kompetens ajakabszállási szociális étkeztetés biztosításáért.
2)
Sokszor hangoztattam a testületi üléseken, hogy az utak mellett mindig legyen megfeJelő padka. A mostani
fényképen jól látható, hogy a stabilizált padka hiánya miatt, milyen állapotba került az út széle.

.. --
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Jakabszállás Község Polgármestere

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándoru. 14.
76/58l-80O Fax: 76/581-802, + 36209392398
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Jakabszállás Község Polgármestere

1M
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aludtak ezen a helyen.

3)
Mint ismeretes a volt Tűzép telepet lezártuk, hogy ott ne alakuljon ki szernéttelep. Igen is oda kell
figyelnünk arra, hogy illegálisan hajléktalanok be ne költözzenek. A mellékelt kép is bizonyítja, hogy már

4)
A szennyvíz beruházás miatt újra aszfaltozott Katona József utca közepe besüllyedt. A napokban elkezdték

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
?76/58I-8O0 Fax: 76/581-802, + 36209392398

poIgarmcstcrjakabszaJIas.hu



5)
Az alábbi képek alapján a közbiztonság hagy némi kívánni valót maga után. Nem tudom, hogyan tehet ilyen
autónak egyáltalán műszaki engedélye.

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76J581-8O0 Fax: 76/581-802, + 36209392398

Jakabszállás Község Polgármestere

polgarmeser®jakabszallas.hu
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Jakabszállás Község Polgármestere

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76/58I-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398
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Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy egy sportpark létrehozásra pályázatot nyújtottunk be.

Á Kormány az 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark
Programról (a továbbiakban: Program), amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az
ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a flatalabbaktól az idősebbekig aktívan
töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben, amelynek révén elérhető, hogy
— az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen;
— a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen;
— az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen;
—a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota javuljon;

6078 Jakabszállás, Pctöfl Sándor u. 14.
76/581-80O Fax:76/581-802, + 36209392398

p0 lgarrnesterj akabszal I as . Ii u
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Jakabszállás Község Polgármestere
— a sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen.
Ennek megfelelően a Program tárgya kültéri sportpark (a továbbiakban: sportpark, vagy kültéri sportpark)
kialakítása a helyi sajátosságok figyelembe vételével, akként, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a
továbbiakban: NFM) a II. I. pontban meghatározott forrás terhére és erejéig az építtető Nemzeti
Sportközpontokon (a továbbiakban: NSK vagy Epíttető) keresztül fejlesztéseket végez a Program keretében az
arrajogosult alanyi kör által benyújtott és a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
elfogadott kérelem alapján.

2. A Program megvalósításának formája
a) A Program keretében a kérelmező által biztosított ingallanon az NFM háttérintézménye, az NSK a kültéri
sportpark(ok) létrehozása érdekében fejlesztést végez, amely során — a jelen Tájékoztatóban meghatározott
feltételek szerint — az előállított sportpark(ok) ellenérték nélkül az önkormányzat, Vagy 2 Magyar Állam
tulajdonába kerül(nek).
b) A sportpark épittetője a Kormány döntése alapján az NSK [1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozat 2. pontjaI.
c) Program lebonyolítója, és az azzal kapcsolatos szakértői feladatok ellátója kizárólagos joggal a BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkőrűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.) [167/2016. (VI. 30.) Korm. rendelet I. *1.

a) A sporípark kategóriák:
Jellemzők Á típus B típus C típus D típus
Minimális 40 70 90 150
alapterület
(m2)

Talajburkolat gumi gumi gumi gumi
Minimális, 5 7 S IS
telepitésre
kerülő
eszközszám
(d b)
A sportpark húzódzkodás. húzódzkodás, húzódzkodás, húzódzkodás.
által tolódzkodás, tolódzkodás, tolódzkodás, tolódzkodás,
biztosított fekvőtámasz, fekvőtámasz. fekvőtámasz. fekvőtámasz,
sportolási hasizom hasizom bordásfal. hasizom
lehetőségek erösítés, erősítés. hasizom erősítés,
megnevezése hátizom hátizom erősítés, hátizom

erösítés. erősítés, hátizom erősítés,
létramászás, erős ítés, I étramászás,
lépcsözés, lépcsőzés, lépcsőzés,
fliggeszkedés. rüggeszkedés. fliggeszkedés,

párhuzamos
korlát.

Jakabszállás egy C típusú sportparkra adott be pályázatot a focipálya melletti területre.
Jakabszállás, 2016. augusztus (f 7

György Róbert
polgármester
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