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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 10. 09 -i rendkívüli  üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal
Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület 4 fővel határozatképes. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 
A szavazáson jelen volt 4 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  4  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

154/2014.(X. 09.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zrt.-vel  kapcsolatos

szándéknyilatkozat elfogadása 
2. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  A szokásrend  szerint  Kiss
Gyuláné képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A  testület  3  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

155/2014.(X. 09.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Kiss Gyuláné 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Kiss Gyuláné képviselő



1. napirend
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadása

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja,  hogy  elmúlt  héten  volt  a  Vízműnek  egy  ülése.  A  Hajdú-Bihar  Megyei
Önkormányzatok Vízmű Zrt. kitart amellett, hogy nem kíván a Tiszamenti Regionális Vízmű
Zrt.-hez csatlakozni. Vízművel kapcsolatosan 3 településről beszélhetünk. Kaba, Báránd és
Tetétlen,  mivel közös a szennyvíz és - ivóvízhálózat. A Tiszamenti  Regionális Vízmű Zrt.
vezetőjének megkeresése alapján ezen a héten péntekig van lehetőség arra, hogy a Tiszamenti
Regionális  Vízműben  bárki  is  részvényeket  jegyeztessen  és  azáltal  valamilyen  formában
hozzájáruljon ahhoz, hogy bekerüljön az állami vízműnek a rendszerébe.  A megyei vízmű
hezitál,  a  41  település  nem tud  dűlőre  jutni,  akik  ott  voltak  hárman  polgármesterek  úgy
gondolták mindenképpen lépni kell valamit. Szándéknyilatkozat elfogadását javasolta a Hajdú
Gábor  Vezérigazgató  úr  a  3  település  részére.  Kifejezi  szándékát  az  önkormányzat,  hogy
részvényeket vásárol ebben az állami cégben, ezáltal lehetőséget biztosít arra a későbbiekben,
hogy  az  üzemeltetésbe  bekapcsolódjon  valamilyen  formában.  Valószínű,  hogy  a  Megyei
Vízmű a jövő évben felszámolás alá fog kerülni. A pénzügyi vonzata, hogy 1 db 7000 Ft –os
részvényvásárlásra  lenne  szükség  ahhoz,  hogy  részvényeket  tudjanak  jegyeztetni  az
önkormányzat  számára  és  ezzel  az  önkormányzat  szándékát  ki  tudja  fejezni,  hogy  a
későbbiekben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. –vel üzemeletetési szerződést kössön.
Javasolja, hogy ezt a lehetőséget ragadják meg!
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy a testület október 12-ig helyén kell hogy legyen, ez így természetes, hogy
meglépik ezt a döntést!
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy a nem állami vízműveknek nincs segítség, leredukálták a vízmű 
szolgáltatókat, a végső cél az lesz hogy maximum 20 legyen az országban, ami állami kézbe 
fog kerülni, nonprofittá fog válni. Most még megvan a lehetősége, hogy szabjanak 
feltételeket, az igényeik érvényesülhessenek valamilyen formában. Dolgozókat is szem előtt 
kell tartani, lehetőséget meg kell adni. 
Kiss Gyuláné   képviselő:
Véleménye szerint, ez az út ami járható. Támogatja a szándéknyilatkozat aláírását. 
Erdős Zsolt képviselő:
Támogatja! Megkérdezi, hogy a többi önkormányzat, hogy viszonyul ehhez, tudnak-e róla?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy tudnak róla. Több önkormányzat már aláírta a szándéknyilatkozatot. Kaba és
Tetétlen  már  elfogadta,  a  közös  szennyvízhálózatra  és  közös  vízhálózatra  tekintettel  nem
érdemes külön „mozgolódni”. 
A nyilatkozat arról szól, hogy amennyiben a Tiszamneti Regionális Vízmvek Zrt. biztosítani
tudja  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  víziközmű  elemek  üzemeltetéséhez  szükséges
üzemeltetési  szerződés  megkötéséhez  szükséges  feltételeket,  így  különösen  a  Tiszamneti
Regionális  Vízmvek  Zrt.   által  kibocsátott  részvény  megvételének  lehetőségét,  úgy  az
Önkormányzat üzemeltetési szerződést köt a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt- vel, annak
érdekében, hogy az üzemeltetést 2015. január 1. napjától meg tudja kezdeni. 

Megkérdezte a Képviselő- testület tagjait, ki az aki ezzel egyetért. 



A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

156/2014.(X. 09.)   KT határozat:  

A) A Képviselő-testület elhatározza, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű  Zrt.-vel,  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  víziközművek
üzemeltetése  tárgyában  megkötött  szerződés  közös  megegyezéssel
megszüntetésre  kerüljön.  A szerződés  megszűnése  TRV  Zrt.-vel  kötött
szerződés hatályba lépésének napja.

Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert  a  tárgyalások  lefolytatásra,
továbbá a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

B) A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.évi  CCIX.  törvény 16.  §  (6)
bekezdésében  rögzített  feltételnek  megfelelően  Báránd  Községi
Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Tiszamenti  Regionális
Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű részvényének a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV
Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.

A Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zrt.  által  kibocsátott  törzsrészvény
megvásárlásával a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény
29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása
nélkül  köthető  meg  a  Báránd  Község  Önkormányzat  tulajdonában  lévő
víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

C) A képviselőtestület elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért
felelős  a  kizárólagos  tulajdonát,  törzsvagyonát  képező  vízi-közművek
(ivóvíz- és szennyvíz-közművek) működtetése (üzemeltetése, fenntartása),
az  ivóvíz  szolgáltatás  és  szennyvízkezelési  szolgáltatás  teljesítésének
szabályozása érdekében  bérleti-üzemeltetési szerződést köt  15 évi terjedő
határozott időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz-
és  szennyvíz-szolgáltatás  céljára,  a  vízi-közművek  működtetésére
létrehozott  Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság (székhely:  Szolnok,  Kossuth  Lajos  út  5.,
cégjegyzékszáma:  Cg.16-10-001558,  adószáma:  11265832-2-16)  vízi-
közmű szolgáltatóval.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert  a szerződés tartalmának
Víziközmű-szolgáltatóval  történő  egyeztetésére,  valamint  a  szerződés
megkötésére.



Az  üzemeltetési  tevékenység  kezdő  napja  a  szolgáltató  részére  kiadott
működési engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Megkérdezi  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  A képviselők  részéről  több
hozzászólás nem hangzik el, az ülést bezárja. 

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Kiss Gyuláné
képviselő
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