
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: 2014. július 15-én, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi 
Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 
s o r o n  k í v ü l i  n y í l t  testületi ülésén. 
 
Szavazati joggal jelen van:  

Takács József              polgármester 
Juhász Margit   alpolgármester 
Bodnár Imre   képviselő 

     Kalóz Balázs   képviselő 
Molnárné Bor Bernadett képviselő 

          
Tanácskozási  joggal jelen van:  dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető  
  
Takács József polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mert 5 fő megválasztott képviselőből 5 fő jelen van és azt megnyitotta. 
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. Szokol Ildikót, hitelesítésére Juhász Margit 
alpolgármestert.  
 
Kéri a képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 
1., Napirendi pont: Javaslat a Könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére elnyert 
pályázat kivitelezőjének kiválasztására  
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
2., Napirendi pont: Javaslat a Hajdú-Bihar megyei Szociális Szövetkezethez történő 
csatlakozásra 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
3., Napirendi pont: Különfélék  
 
 
1., Napirendi pont: Javaslat a Könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére elnyert 
pályázat kivitelezőjének kiválasztására 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester:  
Felolvasta az előterjesztést. Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Molnárné Bor Bernadett képviselő:  
Kérdezi, hogy közbeszerzéses volt ez a pályázat, vagy az önkormányzat keresett meg három 
ajánlattevőt. 
 
Takács József polgármester:  
Igen, az önkormányzat keresett meg három ajánlattevőt. A Megyei könyvtártól kért 
segítséget, hogy tudnak-e olyan asztalost, akik a megyei vagy a megyén belüli könyvtáraknak 
már dolgoztak. 
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Molnárné Bor Bernadett képviselő: 
Akkor ezek referenciával rendelkeznek 
 
Takács József polgármester:  
Igen mindegyik bír referenciával. 
 
Juhász Margit alpolgármester: 
Kérdezi, hogyha a legalacsonyabb árat fogadja el a testület, akkor is adja-e a pályáztató az 
igényelt támogatást. Az önrészt mindenképpen ki kell fizetni? 
 
dr. Szokol Ildikó kirendeltség-vezető:  
A pályázatban szerepel a bútorzat cseréje, illetve még függöny és szőnyegvásárlás lett 
betervezve és a különbözet ezt az összeget tartalmazza. 
 
Juhász Margit alpolgármester: Értem. Ki lesz egészítve. Így nagyon jó. 
 
Molnárné Bor Bernadett képviselő:  
Akkor értelemszerűen célszerű a legalacsonyabb összegű árajánlatot kiválasztani, ha az 
minőségben megfelel, elfogadni, hogy minél több maradjon az egyéb dolgokra. 
 
dr. Szokol Ildikó kirendeltség-vezető: Igen. 
 
Takács József polgármester:  
Referencia alapján azt mondták, azt ígérték, bármelyik meg tudja csinálni megfelelő 
minőségben. Nincs okunk kételkedni benne, ez az első együttműködő év. 
 
Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
 A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Újtikos Község Önkormányzat 
 Képviselő-testületének 

70/2014. (VII. 15.) számú határozata 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Könyvtár szakmai 
eszközfejlesztésére, korszerűsítésére elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztására 
elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1., A képviselő-testület a Könyvtár szakmai eszközfejlesztési és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzésével a Tóth-Fa Asztalosiparai Szolgáltatót (4030 Debrecen, Muskotály u. 13.) bízza 
meg bruttó 2.209.300 Ft áron. 

2., A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Takács József polgármester    
Határid ő: 2014. július 25. 
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2., Napirendi pont: Javaslat a Hajdú-Bihar megyei Szociális Szövetkezethez történő 
csatlakozásra 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester:  
Elmondja az előterjesztés tartalmát. Meglátása szerint elsősorban azoknak az 
önkormányzatoknak szól, akik saját szociális szövetkezettel nem rendelkeznek, ennek ellenére 
lehet, hogy egy ilyen megyei integrációban való részvétel a hasznukra válhat, hiszen itt egy 
nagyobb árumozgásra lehet számítani, a start programban megtermelt vagy háztájiban 
megtermelt élelmiszeripari termékeket is hajlandóak felvásárolni. A részjegy 20.000,- Ft, az 
még megfizethető. Úgy gondolja, hogy ez elfogadható és nem nagyon köt meg az újtikosi 
szövetkezetet semmilyen irányban. Nem jár olyan kötelezettséggel, hogy adott mennyiséget 
bármiből is szállítani, kellene inkább lehetőségként értelmezendő. 
 
Kalóz Balázs képviselő: 
Pont ellentétesen látja. Kérdezi, hogy akkor miért hozták létre az Újtikosi Szociális 
Szövetkezetet? Ugyanez a feladata, mint ennek. Az, ha a településen, hogyha van (bár szerinte 
mostanában nem lesz) felvásárolja a háztájiban megtermelt termékeket, illetve a 
startmunkában a pluszt, ugyan úgy el tudja adni. Most nem látom értelmét ennek. A többi 
önkormányzat mennyivel száll be? 
 
Takács József polgármester:  
Az alapító részjegy összege 160.000,- Ft. 
 
Molnárné Bor Bernadett képviselő:  
Annyival alapították 
 
Kalóz Balázs képviselő:  
Annyival alapították, de a részesedéseket milliós nagyságrendre saccolja. De azt gondolja, ha 
már csinálnak egy szövetkezetet Újtikoson, próbálják azt éltetni, akkor nincs értelme még egy 
másikat is idehozni. 
 
Takács József polgármester:  
Nem érzi ellentétesnek, mert a szociális szövetkezetnek nem feltétlenül lesz ez vetélytársa, 
egyébként ő a maga részéről sem erőlteti azt, hogy tagjaivá váljanak, nem is erőltette ezt 
senki, a megye sem, csak lehetőségként ajánlották fel. Ahogy, ezt el is mondta elöljáróban is, 
azoknak a településeknek szól, akik nem alapítottak szociális szövetkezetet. Nem kötelez 
semmire, hogy az újtikosi csak ide szállíthat nekik. Ugyanakkor az is igaz, ha nem tagja az 
önkormányzat, akkor is felvásárolhatnak, ezt sem zárja ki. Azt kérték, hogy testület elé 
terjesszem, ez most megtörtént. 
 
Juhász Margit alpolgármester:  
Szerinte, amit Kalóz képviselő javasolt, azt támogassák. Nem látják egyiket sem, másikat 
sem. Egyelőre próbálkozzanak egyedül. Kérdezi, hogy később be lehet- e lépni. 
 
Takács József polgármester: Igen. 
 
Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
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A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Újtikos Községi Önkormányzat 

 Képviselő- testületének 
71/2014. (VII. 15.) számú határozata  

 
 
Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Hajdú-Bihar 
megyei Szociális Szövetkezethez történő csatlakozásra elnevezésű előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A képviselő-testület jelenleg nem kíván részt venni a Hajdú-Bihar Megye Szociális 
Szövetkezet munkájában, és a Szövetkezethez tagként jelenleg nem csatlakozik. 
 
Felelős: --------- 
Határid ő: -----                 
                                        
 
3., Napirendi pont: Különfélék 
 
„A” 
Takács József polgármester: 
A mai napon az Észak-Magyarországi Regionális Vízművektől felkeresték, hogy a törvény erejénél 
fogva kötelezővé vált, hogy minden település tulajdonosa legyen a településen működő ivóvíz 
szolgáltatónak. Ennek megfelelően tettek egy ajánlatot egy 10.000,- Ft-os névértékű részvény 
megvásárlására, melynek vételára 28.500,- Ft. Most egy közérdekű szolgáltatóval dolgoznak együtt, 
nem az önkormányzat döntése volt, hamarosan ezt is testület elé kell tárnunk. Ez megint egy olyan, 
ami a részvényvásárlást különösebben nem kötelezi, amennyiben nem ő lenne a szolgáltató, akkor 
visszavásárolják ezt a részvényt.  Viszont a törvény miatt most köteles az önkormányzat a 
szolgáltatónál tulajdonos lenni. Ha a későbbiek során őket akarják szolgáltatónak, akkor viszont 
alapvető feltétel, hogy a közbeszerzési eljárás alól mentesüljön, hogy tulajdonostársak legyünk az 
ÉRV Zrt.-ben. 
 
Takács József polgármester:  
Kérdezi, hogy van –e  kérdés az  előterjesztéshez? 
 
Kalóz Balázs képviselő:  
Kérdezi, hogy meddig kell meghozni a döntést, hogy ki fog vizet szolgáltatni? 
 
Takács József polgármester: 
Amennyiben közbeszerzési eljárást kívánnak lefolytatni, akkor augusztus végéig kell dönteti. 
Amennyiben rábízással történne, akkor most két ilyen cég van, akit rábízással meg lehet bízni, 
ez az ÉRV Zrt, amennyiben részvényt vásárolnak, a másik esetben pedig a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízművek Zrt. 
 
Kalóz Balázs képviselő:  
Kérdezi, hogy a vízhálózatot bérbe adjuk majd, vagy vagyonkezelésbe?  
 
Takács József polgármester:  
Bérbeadása történhet, az Érv Zrt. csak bérleti szerződést köt, a vagyonkezelést nem vállalják 
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Kalóz Balázs képviselő: 
Kérdezi, hogy mi történik akkor, ha 10 év után ki kell cserélni a csőszakaszt. Minden 
karbantartás az önkormányzatot érinti. Az önkormányzatot kötelezi a törvény, akkor az 
önkormányzat jár rosszabbul. 
 
Takács József polgármester:  
Az ilyen öreg rendszernél jobb a vagyonkezelés. A TRV Zrt. is mind a két ajánlatot megtette 
annak idején. Akkor is nagyon sokat hezitált a testület. 
 
Molnárné Bor Bernadett képviselő:  
Akkor ez éves szinten több milliós lehet. 
 
Takács József polgármester:  
Úgy gondolja, hogy baj nem eshet a részvényvásárlásból. Annyi, hogy nem kell közbeszerzést 
kiírni augusztusban. Augusztus végéig van idő, hogy ezt megfontolja.   
 
Kalóz Balázs képviselő:  
Kérdezi, hogy csak akkor nem kell, ha az ÉRV-t választjuk, nem? 
 
Takács József polgármester:  
Ha a Hajdú- Bihar megyei vízközművet választja a testület, akkor sem kell. Ahhoz hogy az 
ÉRV-t választhassa, meg kell vásárolni ezt az egy részvényt 
 
Kalóz Balázs képviselő:  
Ha most nem vásárol az önkormányzat részvényt, akkor őket nem választhatja a testület. 
Augusztusban közbeszerzési pályázatot kell kiírni, ha most vásárol az önkormányzat 
részvényt, akkor nem kell kiírni közbeszerzési pályázatot, de bárkit választhat. 
 
Molnárné Bor Bernadett képviselő:  
Nem, csak ezt a kettőt. 
 
Takács József polgármester:  
Csak ezt a kettőt, az ÉRV Zrt-t, illetve a Megyei Vízműveket választhatja közbeszerzési 
eljárás nélkül. Közbeszerzési eljárással azt, aki nyer.  Az állami szereplőknek hasonló 
ajánlataik várhatók, nem állami szereplő meg egy van. 
 
Molnárné Bor Bernadett képviselő: 
 Megint a 40 km-es körzet a gond. 
 
Takács József polgármester:  
A 40 km-en belül négy szolgáltató van: a Hajdúkerületi, a Nyírségvíz, az ÉRV Zrt. és a 
Hajdú-Bihar Megyei vízművek. Augusztusban a közbeszerzési eljárás kiírásának nincs 
akadálya. 
 
Juhász Margit alpolgármester:  
Kérdezi, hogy a polgármester mit javasol. 
 
Takács József polgármester:  
Azt javasolja, hogy vásároljanak egy részvényt az ÉRV-t megnyugtatva, és jobb tárgyalási 
pozícióba kerülhetnénk. A kiútnak ott van a Hajdú-Bihar megyei Vízművek Zrt. 
Hangsúlyozza, hogy közbeszerzési eljáráson kívül is van másik résztvevő. Már azonnal, 
amikor kijelölték a közérdekű üzemeltetőt, bejelentkezett a Megyei Vízmű Rt igazgatója, ők 
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szívesen szolgáltatnának. Konkrét ajánlatot egyelőre nem fogalmazott meg.  Javasolja, hogy 
az önkormányzat vásárolja meg azt az egy részvényt. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Újtikos Községi Önkormányzat 
 Képviselő- testületének 

72/2014. (VII. 15.) számú határozata  
 

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az ÉRV Észak- 
magyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés megszerzése elnevezésű 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1., A képviselő-testület szándékát fejezi ki az ÉRV Észak- magyarországi Regionális 
Vízművek Zrt-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” 
típusú részvény megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től 10 000 Ft 
névértéken, 28 500 Ft vételáron. 
 
2., Az ÉRZ ZRt. általi üzemeltetési jogviszony bármely okból történő megszűnése estére a 
képviselő-testület vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére 
megszerzéskori értéken.  
 
3., A képviselő-testület vállalja, hogy az ÉRV Zrt általi üzemeltetés hatálya alatt részvényét 
semmilyen jogcímen nem idegeníti el. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi –és a vételi/visszavásárlási 
jogot alapító szerződés aláírására. 
  
4., A képviselő-testület az egy darab részvény vételárának fedezetét az önkormányzat 
2014.évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős:     Takács József polgármester 
Határid ő: 2014. július 30. 
 
„B” 
 

Takács József polgármester: 
Javasolja, hogy a társulásban ellátott családsegítő és gyermekjóléti szolgál telephelyének 
módosítását az Újtikos, József Attila u. 16. szám alá. Ez a szolgáltatás színvonalának a 
javítását szolgálná, túlzsúfolt a jelenlegi hely, és ez akadályozza a megfelelő színvonalú 
szolgáltatás nyújtását. Amennyiben ezt a kezdeményezést elfogadja a képviselő-testület, 
akkor a társulás elé kerül, ha a társulás elfogadja, akkor le kell módosítani az alapító 
okiratban. 
Számítógép és internet is rendelkezésre fog állni.  Akkor lehet költözni, ha minden feltétel 
adott. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
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A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Újtikos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

73/2014. (VII. 15.) számú határozata 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy Hajdúnánás – 
Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban ellátott 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatatás ellátásának telephelye az Újtikos, József Attila 
u.16. szám alatti ingatlanba kerüljön átvezetésére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges teendők ellátására. 
 
Felelős:     Takács József polgármester 
Határid ő: 2014. július 30. 
 
  
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a nyilvános ülést bezárta és zárt ülést rendelt 
el. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

 Takács József Dr. Kiss Imre 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 

 
Juhász Margit 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


