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szerződés útján

79/2010 Jászalsószentgyörgyi Vízmű Koncessziós Közmű Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és felügyelő bizottsági tagjainak 
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Jegyzőkönyv



Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  április  1-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dr. Gajdos Géza alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter,
Dr. Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Simon Károly,
Kecskés Ferenc bizottsági tagok
Kocza Imre Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik Ildikó jelezte, hogy később fog érkezni, Koczka László jelezte, Szabó László képviselő 
nem jelezte  távolmaradásának  okát.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Dr.  Tóth-Daru  Péter  és  Jakusné 
Vámos Mária személyét javasolja.

    
    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban

                foglaltakat 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellen-
               szavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

76/2010 (IV.1.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr.  Tóth-Daru Péter  és  Jakusné 
Vámos Mária  személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, H.
2.) Jegyző, H.
3.) Irattár, H.

Feketéné Laczlavik Ildikó megérkezett.

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

⁃ Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. alapító okiratának módosításáról
Zárt ülés:

⁃ Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. felügyelő bizottságának és ügyvezetőjének 
megválasztásáról

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban



             foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

77/2010 (IV.1.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: mielőtt a napirendek megtárgyalását elkezdenénk, gratulálok a képviselő-testületnek, 
hogy következetes döntései eredményeként a Vízmű Kft. visszakerült az önkormányzat tulajdonába. 
A szerződés aláírásra került, most már csak a technikai dolgok vannak folyamatban. Ez hosszú távú 
döntés volt, mely a jövőbe mutat és a település gazdasági érdekét szolgálja. A cég zökkenőmentesen 
működik, a képviselők az üzletrész átadás-átvételéről még kapnak egy beszámolót. Természetesen a 
lakosságot is szükséges tájékoztatni a változásról.

Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. alapító okiratának módosításáról

Szarvák Imre: köszönti  az  ügyvezető igazgatót:  Kocza  Imrét.  Elmondja,  hogy részleteiben már 
megtárgyalt dolgokról kell ma döntenünk. A koncessziós jog, amellyel a vízművet üzemeltetjük már 
a miénk, a banknak ez a jog a biztosíték a hitel visszafizetésére. Az ügyvezető elmondta, hogy 3-4 
hónap kell neki, hogy tisztán lássa a cég működését, én javasolnám, hogy 1-2 hónapon belül legyen 
kész  az  üzleti  terv.  Addig  is  havonta  legalább  egy  beszámolót  várunk  a  céggel  kapcsolatban. 
Mindenféleképpen  a  kiadásokat  és  bevételeket  kell  meghatározni,  s  ki  kell  tűzni  a  nyereséges 
gazdálkodást célként. 

Dr.  Gajdos  Géza: az  üzleti  tervben  szeretnék  látni  egy  tematikát  a  vízhálózat  felújításával 
kapcsolatban.

Dr.  Szögi  Zoltán: én  mindenképpen  szeretném  látni  az   üzleti  tervben,  hogy  hogyan  lehet  a 
bevételeket növelni,a  kiadásokat pedig csökkenteni, ezen kívül, hogy milyen intézkedéseket fognak 
végrehajtani annak érdekében, hogy az illegális bebocsátást megszüntessék. 

Kocza Imre: köszönt mindenkit, elmondja, hogy 3-4 hónap mindenképpen szükséges számára, hogy 
átlássa  a  cég  működését,  mivel  eddig  gyakorlatilag  nem  volt  rálátása  a  cég  bevételeinek  és 
kiadásainak  alakulására.  Tényként  még nem tudja,  hogy valósak-e  a  kalkulált  adatok  a  befolyt 
összegekkel kapcsolatban, ez csak akkor derül ki, ha a cég már maga bocsát ki számlákat.  Reális 
üzleti  terv  elkészítéséhez  szükséges  legalább  két  hónapnak  eltelnie.  Ebben  szerepelni  fog 
természetesen  az  illegális  bebocsátás  kiszűrésére  vonatkozó  tervezett  lépések,  mivel  a  kimenő 
szennyvíz többszörösére növekedett,  melynek komoly anyagi vonzata lett.  Ezzel kapcsolatban a 
lakosság tudatát kellene befolyásolni. 

Szarvák Imre: az illegális bebocsátókkal és a díjfizetést elmulasztókkal szemben nem lehet toleráns 
a cég. Cél kell, hogy legyen ezek megszüntetése, legalábbis visszaszorítása. Megkérdezi, hogy van-
e még személyi ügyeken kívül kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben lévő határozati javaslatokat.



         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

78/2010 (IV. 1.) KT határozat

Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Koncessziós  Közmű  Üzemeltető  Korlátolt  Felelősségű  
Társaság üzletrészének megszerzéséről üzletrész adásvételi szerződés útján

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testület tényként rögzíti, hogy a ”DÉLVÍZ” 
Viziközmű Szolgáltató  Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:  7754 Bóly,  Hősök tere 
8/c.,  cégjegyzékszám:  02-10-060322,  képviseletre  jogosult:  Schumann  József  Róbert)  eladóval 
2010.  március  30.  napján  kötött  üzletrész  adásvételi  szerződés  alapján  Alapító  megszerezte  a 
Társaság 100%-os üzletrészét, ezáltal a Társaság egyedüli tagjává vált. Alapító a Társaság 2006. 
október 3. napján kelt Alapító okiratának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző
4.) dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Honvéd u. 38. 
     V/1.
5.) Irattár, Helyben

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
                    foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

79/2010 (IV. 1.) KT határozat

Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Koncessziós  Közmű  Üzemeltető  Korlátolt  Felelősségű  
Társaság  ügyvezetőjének  és  felügyelő  bizottsági  tagjainak  lemondásának  tudomásul  
vételéről 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  tényként rögzíti továbbá, hogy a 
társaság ügyvezetője Inkeller Zoltán 2010. március 31. napi hatállyal, valamint a Társaság felügyelő 
bizottságának tagjai, May Ádám, Horváth Zoltán és Borbély Klára, 2010. március 30. napi hatállyal 
tisztségükről lemondtak.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben

2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző
4.) dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Honvéd u. 38. 
     V/1.
5.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: az  előző  ülésen  a  testület  úgy  döntött,  hogy  a  Vízmű  Kft.  székhelye  a 



Jászalsószentgyörgy  Fő  út  53/a  szám  legyen,  azaz  a  Polgármesteri  Hivatal.  Időközben 
megvizsgáltuk, hogy ez lehetséges-e, de mivel az ingatlan 1/5 része a magyar állam tulajdona, ezért 
ezt  a  megoldást  elvetettük.  A cég székhelye maradjon egyenlőre a  Fő út  53.  szám. Szavazásra 
bocsátja.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
                    foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

80/2010 (IV. 1.) KT határozat

Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Koncessziós  Közmű  Üzemeltető  Korlátolt  Felelősségű  
Társaság székhelyéről

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  akként  határoz,  hogy a társaság 
székhelye a mai nappal áthelyezésre kerüljön a 7754 Bóly, Hősök tere 12. szám alatti címről az 
alábbi helyre:

5054 Jászalsószentgyörgy, Fő u. 53.

Határidő: 2010. április 1.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző
4.) dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Honvéd u. 38. 
     V/1.
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Dr. Tóth-Daru Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


