
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 29-i 
  rendkívüli  nyílt ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai 

           Erzsébet képviselık 
            Hegedős László jegyzı 
 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Hegedős László jegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja.  
 
Napirendi pontok: 
1. Elıterjesztés a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban történı 

részvételrıl 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

2. Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt-vel való együttmőködésrıl 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

Megkérdezi, van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban történı 
részvételrıl 
 
Rédai János: e témában hoztunk egy határozatot, hogy 2013. július 1-el kilépünk a 
társulásból, de az új törvény szerint nem tudjuk megtenni, mert 6 hónapnak kell eltelni. A 
kilépés dátumát 2013. december 31-re kell módosítani és addig el fog dılni, hogy mőködik-e 
tovább a Kistérségi Társulás, ha igen akkor milyen formában. Az éves tagdíjunk 14.000,-Ft, 
ebben az évben már be van fizetve. 
 
Hegedős László: a határozat szövege szerint december 31-ig kívánunk tagja maradni a 
Társulásnak. Ezzel kifejezhetjük azt a szándékunkat is, hogy 2014. január l-tıl már nem 
kívánunk, vagy ha úgy alakul, akkor maradhatunk is. Így van 6 hónap idınk arra, hogy át 
tudjuk gondolni. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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33/2013. (V. 29.) önkormányzati határozat 
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban történı részvételrıl 
 
  

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy 2013. június 30. napját követıen 2013. december 31. 
napjáig kíván a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, 
illetve jogutód társulásának tagja lenni. 
Megbízza Rédai János polgármestert a társulási megállapodás 
felülvizsgálatával kapcsolatos dokumentumok aláírásával. 
A 14/2013. (II. 27.) határozatát visszavonja. 
 
Határidı:  folyamatos, legkésıbb 2013. június 30. 
 
Felelıs: Rédai János polgármester 
 

Errıl értesülnek: 
1. Rédai János polgármester       helyben 
2. Képviselı-testület tagjai       helyben 
3. TTTKT tagönkormányzatai      székhelyükön 
4. TTTKT Társulási Tanácsa       székhelyén 
5. Irattár 

 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt-vel való együttmőködésrıl 
 
Rédai János: a korábban létrehozott társasággal nem sikerült a mőködtetést megoldani, így 
minden önkormányzatnak csak a Tiszamenti Regionális Vízmő maradt, ahova csatlakozni 
lehet. Errıl kell egy határozatot hozni és egy felhatalmazást a polgármester részére. 
 
Hegedős László: a Tiszamenti Regionális Vízmővel történı együttmőködésrıl lenne szó, a 
határozati javaslat az alábbi: 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
 

1. Hozzájárul ahhoz, hogy a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmő Üzemeltetı, Szolgáltató 
Holding Korlátolt Felelısségő Társasággal kötött üzemeltetési szerzıdés közös megegyezéssel 
megkötésének idıpontjára visszaható hatállyal felbontásra kerüljön. Felhatalmazza Rédai 
János polgármestert a szerzıdés megszüntetésével kapcsolatos okiratok aláírására.  

 
2. A Tiszamenti Regionális Vízmő Zrt által tett bérleti – üzemeltetési javaslatot azzal a feltétellel 

fogadja el, hogy szerzıdés megkötésére a Részvénytársaságban történı önkormányzati 
tulajdonrész (részvény) megszerzése után kerülhet sor. Felhatalmazza Rédai János 
polgármestert, hogy a tulajdonrész megszerzése érdekében a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye, az okiratokat aláírja.  

 
3. Felhatalmazza Rédai János polgármestert. hogy a határozat 2. pontjában foglalt feltétel 

teljesülése esetén a Tiszamenti Regionális Vízmő Zrt-vel a bérleti – üzemeltetési szerzıdést 
megkösse.   
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Az a feltétel, hogy szerezzünk részvényt benne, ha nem kapunk részvényt, akkor a törvény szerint nem 
tudnánk belépni. Ha tulajdonosok leszünk, így dönthetünk. Azt késıbb fogjuk megtudni, hogy melyik 
vízmő fogja üzemeltetni a kuncsorbait, csak állami vízmő szolgáltatóval köthetünk szerzıdést. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: a Tiszamenti Regionális Vízmő Zrt-vel kötött szerzıdést mi látjuk, mielıtt 
Polgármester Úr aláírja? 
 
Rédai János: igen. Elızetes tárgyalásokat folytattunk a Zrt-vel, kialkudtuk, hogy a mobiltelefon 
átjátszók bérleti díja az önkormányzatnál marad. 
 
Hegedős László: azt kell figyelni, hogy mely idıszakra érdemes üzemeltetési és mely idıszakra 
bérleti szerzıdést kötni. Az elsı idıszakban nem ajánlatos a bérleti szerzıdés kötése, mivel elsı 
néhány évben veszteséget termel a rendszer felállítása miatt.  Nekünk nem jönne be annyi a bérleti 
díjból, mint amennyit rá kellene fordítani a rendszerre. A bérleti díjat a hálózat üzemeltetésére lehet 
csak fordítani. Ha üzemeltetésre kötünk, akkor az ı kötelessége azt végezni. 
 
Rédai János: a vízmővünket fel kell értékeltetni, mely az önkormányzatokat terheli. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: az az érték nem felel meg, ahogy most visszakaptuk a Kft-tıl? 
 
Rédai János: azt nem fogadja el. 
 
Hegedős László: a törvény azt mondja, hogy a szerint a könyvszerinti értéken kell nyilvántartani, 
ahogy átadta nekünk, de az új bevitelnél fel kell értékeltetni. A tárgyaláskor kértük, hogy lehetıleg ı 
fizesse, és megpróbál valamilyen konstrukciót kitalálni. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
34/2013. (V. 29.) önkormányzati határozat 
A Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt-vel való együttmőködésrıl 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
 

1. Hozzájárul ahhoz, hogy a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmő Üzemeltetı, Szolgáltató 
Holding Korlátolt Felelısségő Társasággal kötött üzemeltetési szerzıdés közös megegyezéssel 
megkötésének idıpontjára visszaható hatállyal felbontásra kerüljön. Felhatalmazza Rédai 
János polgármestert a szerzıdés megszüntetésével kapcsolatos okiratok aláírására.  

 
2. A Tiszamenti Regionális Vízmő Zrt által tett bérleti – üzemeltetési javaslatot azzal a feltétellel 

fogadja el, hogy szerzıdés megkötésére a Részvénytársaságban történı önkormányzati 
tulajdonrész (részvény) megszerzése után kerülhet sor. Felhatalmazza Rédai János 
polgármestert, hogy a tulajdonrész megszerzése érdekében a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye, az okiratokat aláírja.  

 
3. Felhatalmazza Rédai János polgármestert. hogy a határozat 2. pontjában foglalt feltétel 

teljesülése esetén a Tiszamenti Regionális Vízmő Zrt-vel a bérleti – üzemeltetési szerzıdést 
megkösse.   
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Errıl értesülnek: 
1. Rédai János polgármester 
2. Hegedős László jegyzı 
3. Tiszamenti Regionális Vízmő Zrt Szolnok, Kossuth L. út 5. 
4. Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmő Üzemeltetı, Szolgáltató Holding Kft  

6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. 
5. Irattár 

 
Rédai János: megkaptuk a Fegyverneki Önkormányzattól a Csorba Mikro-térségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Társulási megállapodás tervezetét, melyet az új törvény szerint 
készítettek el. Június 10-ig kell rá észrevételt tennünk. Már látni, hogy nem jó feltételeket 
írtak bele, mi ezt nem fogadjuk el. 
 
Hegedős László: jelezte az elızı ülésen, amikor az óvoda társulási megállapodását fogadtuk 
el, hogy lesznek gondok a szociális intézmény társulási megállapodásával. Egyrészt 
törvénytelen a megállapodás-tervezet, mert hatáskört von el a Társulási Tanácstól, hisz a 
megállapodás nem mondhatja ki, hogy ki az elnöke a Társulási Tanácsnak. Az anyagai 
hozzájárulást pedig egyenlı arányban kéri a településektıl, szavazatban ı dönt, mivel a 
fegyverneki polgármesternek 2 szavazata lenne a tervezet szerint. Ez a megállapodás tervezet 
így nem fogadható el. 
 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 8 óra 30 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /: Rédai János :/      /: Hegedős László :/ 
   polgármester        jegyzı 
 
 
 
 


