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Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2016. december 23-i rendkívüli nyílt üléséről 
 
 

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal :  
  110/2016. (XII.23.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei 
Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, támogatott projekt beruházás során keletkezett 
vagyon átadás-átvételét a következők szerint:  

1. A vagyon ellenérték fejében történő kiadása helyett, a forrásbiztosítás nehézségei 
miatt a korábbi megállapodástól eltérően a beruházó „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a Viziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 8.§ (3) bekezdése alapján kerül sor térítésmentes átadás 
keretei között. 

2. Az Önkormányzat ismeri a projekt megvalósulására vonatkozó támogatási szerződést 
és tudomásul veszi, hogy a Projekt keretében megvalósult beruházást a fenntartási 
időszak végéig, de legalább öt éves időtartamban működtetni kell. Az Önkormányzat 
– mint a megvalósult beruházás résztulajdonosa- az üzemeltetőn keresztül 
gondoskodik az üzemeltetési feladatok ellátásáról és ezen kötelezettség teljesítéséről.  

3. A közös tulajdon feletti rendelkezés ügyében a település átadási pontján belüli közös 
tulajdon kapcsán az érintett települési önkormányzat felhatalmazást kap -a tulajdonjog 
átruházás kivételével- a tulajdonrészhez kapcsolódó közös tulajdon képviseletére.   

4. Az Önkormányzatot illető és a vagyonkiadás során közcélú adományként megkapott 
vagyoni hányadot a 2014. januári Konzorciumi Megállapodás 1. sz. melléklete szerint 
kell nyilvántartásba venni. A nyilvántartásba vett vagyon értékét az ECOELINE Zrt. 
vagyonértékelése szerint kell meghatározni. Az Önkormányzatot a projekt során 
megvalósult vagyon 51/10.000-ed tulajdona illeti meg. Ez a vagyonértékelés szerint 
173.694.326 forint értéket képvisel. 

5. Az Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalmú 
Konzorciumi megállapodás III. számú kiegészítésnek aláírására, illetve a szükséges 
nyilatkozatok megtételére és aláírására. 

 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester  
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos. 
            



          
      Ránkli Ferenc s.k.                     dr. Csatlós László 

        polgármester                            jegyző megbízásából: 
                                                                                            Kosznáné dr. Pule Ilona 
                                                                                             kirendeltség-vezető s.k. 
A kivonat hiteléül: 
 
 
………………………………………. 

   Szívós Henriette 
jegyzőkönyvhitelesítő  

 Telekgerendás, 2016. december 23. 


