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NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. március 12.-én
megtartott rendkívüli ülésének
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozata 19/2012.(III.12.) számú
T Á R G Y S O R O Z A T:
1./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodásának
módosítása című napirendi ponthoz.
Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2012. március 12.

Csik Mihály
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12.én megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Nagy Gábor vezető főtanácsos
Csik Mihály polgármester: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet a rendkívüli ülés
alkalmával. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a polgármester és 3 fő képviselő
megjelent. Az ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével
meghívóban szereplő napirend megtárgyalását e l f o g a d t a.

4 igen szavazattal a

Tomosi Gyula, Gamil Elemér, Káplár István képviselők az ülésterembe megérkeztek a
Képviselő-testület 7 fővel van jelen.
1. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás társulási
megállapodásának módosítása című napirendi ponthoz.
Előadó: Csik Mihály polgármester: Az előterjesztés írásban kiadásra került a határozattervezettel együtt. Az Irányító Hatóság, amely a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0041 azonosító
számú II. fordulós szennyvízpályázatot értékelte, támogatásra érdemesnek ítélte. Összesen a
nettó 4.501 millió forint értékű beruházás megvalósítására a szennyvíztársulás részére - 6
települést érintően - 3.718 millió forint összegű támogatási összeget ítélt meg, mely 83,27%
mértékű. Ahhoz, hogy a pozitív támogatási döntés alapján a támogatási szerződés
megkötésére sor kerüljön egyik feltételként előírták, hogy a társulási megállapodás
módosítása szükséges, azzal a kiegészítéssel, hogy a társulás vállalja; fenntartja a projekt
révén megvalósuló rendszert a beruházás befejezését követő öt évig. A határidő sürget, mert
30 napon belül a hiánypótlást eszközölni kell.
Káplár István képviselő: Hogyan tovább?
Csik Mihály polgármester: A támogatási szerződés megkötését követen megkezdődik a
közbeszerzési eljárás kapcsán a kivitelező kiválasztása. Amikor ezek teljesülnek, meglesz
társulási szinten a kivitelező kiválasztására vonatkozó döntés, mely reméljük pozitív lesz. Ha
jól van kiírva az ajánlattételi felhívás és jó az értékelés, akkor hiába támadja bárki.

Káplár István képviselő: Nincs mit gondolkodni rajta. Javaslom a határozat-tervezet
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2012. (III.12.)
önkormányzati határozata
a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület
1. A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja:
A társulási megállapodás 2. pontja az alábbiakra módosul:
„2. A Társulást a társult önkormányzatok a bevezetőben megjelölt beruházási cél
megvalósulásáig terjedő időtartamra és a beruházás megvalósításához szükséges támogatás
támogatási konstrukciójában előírt fenntartási időszakra hozzák létre. A társulás vállalja, hogy
fenntartja a projekt révén megvalósuló rendszert a beruházás befejezését követő 5. évig. ”
A társulási megállapodás 3.4.2. pontja az alábbiakra módosul:
„3.4.2. A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:
- A társult önkormányzatok külön tulajdonába kerülő vagyonhányad
átadása, egyes önkormányzatok közös tulajdonába kerülő vagyonhányad
tulajdoni hányad szerinti átadása
- A vagyonjogi rendezésnek megfelelő számviteli aktiválás
- Üzemeltetésre történő fizikai átadás-átvétel.
Amennyiben arra a hatályos jogszabályok és a pályázati konstrukció
lehetőséget adnak a beruházás befejezése után a társulás
közművagyona a társulás tagjai között osztható fel. Ez esetben
közművagyon üzemeltetéséről a társult önkormányzatok önállóan
fognak gondoskodni.
Amennyiben nincs lehetőség a beruházás befejezése után a társulás
közművagyonának a társulás tagjai részére történő azonnali átadásra,
akkor a társulás fog gondoskodni a létrejött közművek üzemeltetéséről,
amíg lehetővé nem válik a vagyonfelosztás.
A vagyonmegosztást, a vagyon természetben történő tulajdonba adását
a társult önkormányzatok részére, a 4. számú mellékletben rögzített
költségviselési elvek és arányok alapján kell megvalósítani.
A vagyon megosztása során az adott tagönkormányzat tulajdonába
kizárólag a saját közigazgatási területén elhelyezkedő közművagyon
kerülhet. Amennyiben valamelyik tagönkormányzat a jelen
megállapodás 4. számú mellékletében foglalt arányok alapján másik
tagönkormányzat közigazgatási területén elhelyezkedő szennyvíztisztító
telepen elvégzett beruházás megvalósítását is finanszírozza, úgy a
létrehozott vagyon megosztását illetően az érintett tagönkormányzatok
külön megállapodásban rendelkeznek.”

A társulási megállapodás 3.4.5. pontja az alábbiakra módosul:
„3.4.5. A díjképzés módja az üzemeltetés során:
A díjképzés alapját az amortizáció kötelező elszámolása, az üzemeltetési
költségek, valamint a felvételre kerülő beruházási hitel tőke- és kamat terhének
teljes körű fedezete alapján kell kalkulálni. A díjakat a kivitelezésre vonatkozó
pályázatban rögzített díjképzési elvek alapján kell megállapítani.”
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: Csik Mihály polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Csik Mihály polgármester: A március 15.-i rendezvény 2012. március 14.-én 13.00 órakor
kezdődik, koszorúzással, ezt követően átvonulnánk a Közösségi Házba az iskolások
műsorának megtekintésére. A mai rendkívüli ülésünket bezárom.
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