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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
27/2016. (VIII. 31.) NKt
határozat

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási- valamint Beruházási terv
véleményeltérés nélküli elfogadása
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28/2016.(VIII. 31.) NKt
határozat

Debreceni Vízmű felhatalmazása Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlásivalamint Beruházási terv elkészítésére, összeállítására és benyújtására

K9

29/2016.(VIII. 31.) NKt
határozat

Nagykereki 325 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérbeadása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-én –
szerda – de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Irodájában megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Zilai Károly
Kovács Miklós
Matolcsi Áron Csabáné
Haraszti István
Tóth István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Dávid Andrásné
Balogh Zsigmond

alpolgármester
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
2. Különfélék
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
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Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az
előterjesztéssel kapcsolatban csak annyit szeretne elmondani, hogy ennek a tervezetnek az
elfogadása végül is egy országos felmérésnek felel meg, erről egyeztetett a Debreceni Vízmű
Zrt. vezérigazgatójával is. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kovács Miklós alpolgármester: A vízműtelep most lett teljes körűen felújítva, az utcákban lévő
eternitcsövek cseréjére lenne majd szükség, de az a tervben szerepel is. Helyesnek tartja, hogy
a határozat-tervezetekben szerepel, hogy az esetleges beruházásokból, felújításokból eredő
hiányt az önkormányzat saját forrásból nem egészíti ki.
Zilai Károly polgármester: Sajnos az összes eternit cső cseréje nem fért bele a megvalósult
pályázatba, csak a Kossuth utcán sikerült kicserélni.
Matolcsi Áron Csabáné képviselő: A tervek elkészítéséért kell az önkormányzatnak fizetnie?
Dr. Juhász Marica jegyző: A tervek elkészítése kötelező, a felújítási és pótlási tervet és a
beruházási tervet is a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be, az önkormányzatnak nem
kell fizetnie érte.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak
egyetértenek-e a előterjesztés szerinti 1.„A” határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv fejezetét
a NAGYKEREKI_VIZ megnevezésű 11-08907-1-001-01-07 azonosító kóddal rendelkező
víziközmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan véleményeltérés
nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre bocsátott
forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a hiányt
önkormányzati forrásból nem egészíti ki.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2016. augusztus 31.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
27/2016. (VIII. 31.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv
fejezetét a NAGYKEREKI_VIZ megnevezésű 11-08907-1-001-01-07 azonosító kóddal
rendelkező víziközmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra
vonatkozóan véleményeltérés nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre
bocsátott forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a
hiányt önkormányzati forrásból nem egészíti ki.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. augusztus 31.
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Zilai Károly polgármester: Kéri, szavazzanak egyetértenek-e a előterjesztés szerinti 2.
határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4127 Nagykereki, Kossuth
u. 22.) mint ellátásért felelős a Ket. 40. § (1)-(2) és a 40/A.§ (4)-(5) bekezdése alapján,
meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében Ányos József vezérigazgató), mint
víziközmű szolgáltatót, hogy a Nagykereki ellátási területre NAGYKEREKI_VIZ
megnevezésű 11-08907-1-001-01-07 kóddal ellátott víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási Tervet a 2017-2031 évekre
elkészítse, jóváhagyási eljárás céljából összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a
jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:

Zilai Károly polgármester

Határidő:

2016. augusztus 31.

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
28/2016. (VIII. 31.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4127 Nagykereki,
Kossuth u. 22.) mint ellátásért felelős a Ket. 40. § (1)-(2) és a 40/A.§ (4)-(5) bekezdése
alapján, meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u.
12-14. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében Ányos József
vezérigazgató), mint víziközmű szolgáltatót, hogy a Nagykereki ellátási területre
NAGYKEREKI_VIZ megnevezésű 11-08907-1-001-01-07 kóddal ellátott víziközműrendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint
Beruházási Tervet a 2017-2031 évekre elkészítse, jóváhagyási eljárás céljából
összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a
jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:

Zilai Károly polgármester

Határidő:

2016. augusztus 31.

2. Napirendi pont
Különfélék
K/1.
Előterjesztés a Nagykereki 325 hrsz. nyilvántartott, természetben a 4127 Nagykereki Kossuth
u. 18. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti „A”határozati javaslattal:
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képző
Nagykereki 325 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 4127 Nagykereki Kossuth u. 18. szám
alatt található területből 100 m2 területet antennatartó torony telepítése céljából a Digi
Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35. cégjegyzékszám: 01-09-667975)
részére 2016.08.31. napjától 2029. június 15. napjáig tartó határozott időre, bruttó 400.000.Ft/év bérleti díjért bérbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel kötendő bérleti
szerződést aláírja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2016. augusztus 31.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
29/2016. (VIII. 31.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képző Nagykereki 325 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 4127 Nagykereki
Kossuth u. 18. szám alatt található területből 100 m2 területet antennatartó torony
telepítése céljából a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.
cégjegyzékszám: 01-09-667975) részére 2016.08.31. napjától 2029. június 15. napjáig
tartó határozott időre, bruttó 400.000.-Ft/év bérleti díjért bérbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel kötendő
bérleti szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. augusztus 31.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
Képviselő-testület ülését bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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