ELŐTERJESZTÉS
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Hozzájárulás Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon
Magyar Állam részére történő átruházásáról szóló Megállapodás megkötéséhez
Az előterjesztést készítette: dr. Rékasi Cecília aljegyző
Előadó: Fülöp Róbert polgármester
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság

Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta:

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Kiskunhalas, 2022. szeptember 20.

Kiskunhalas Város Polgármesterének
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére
„Hozzájárulás Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű
vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról szóló Megállapodás
megkötéséhez” tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2022. szeptember 15. napján tartott rendkívüli testületi ülésén
döntött a települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyon Magyar Állam, illetve
a Nemzeti Vízmű Zrt. részére történő ingyenes tulajdonba adásról.
Ezen 169/2022. Kt. sz. határozatával az Önkormányzat hozzájárult a vagyonátadáshoz szükséges
szerződések aláírásához is. Az ülést követő napon a Nemzeti Vízmű Zrt. új szerződés mintát küldött ki
a Víziközmű Szolgáltatók részére, hogy az illetékes települési önkormányzatokat tájékoztassák arról,
hogy az új szerződés mintát kell elfogadnia a képviselő-testületeknek, azoknak a testületeknek is, akik
már korábban jóváhagyták és elfogadták a szintén Nemzeti Vízmű Zrt. által kiküldött előző szerződés
mintákat.
A fentiek alapján, tekintettel arra, hogy a viziközmű vagyon átadása során feltehetően több változtatás
fog még történni szükséges a képviselő-testület hozzájárulása, hogy a polgármester minden szerződést
aláírhasson, amelyet a Nemzeti Vízmű Zrt. kiközöl és szükségesnek ítél a sikeres átadás-átvételi eljárás
lebonyolítása érdekében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és
elfogadására.
Határozati javaslat:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
169/2022. Kt. sz. határozattal elfogadott víziközmű integráció megvalósítása érdekében a
polgármester minden szükséges szerződést, megállapodást (és az esetleges módosításaikat
is) aláírjon, nyilatkozatot megtegyen, amely szükséges az integráció sikeres
lebonyolításához.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határozatról értesül:

2022. november 01.
Fülöp Róbert polgármester
Tóth Péter főépítész, dr. Rékasi Cecília Aljegyző, Szécsényi Zsolt
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
dr. Rékasi Cecília aljegyző
Tóth Péter főépítész, osztályvezető
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft.
Nemzeti Vízművek Zrt.
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Fülöp Róbert s.k.

