Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
134/2011.(XII.20.) KT határozata
Cibakháza Nagyközség Ivóvíz-, és szennyvízcsatorna közmű vagyon üzemeltetésének
átadásáról képviselő-testületi döntéshozatal
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatában rögzíti,
hogy Cibakháza Nagyközség Önkormányzat tulajdonát képező közüzemi ivóvíz –
szolgáltatást biztosító, valamint szennyvízcsatorna vagyont (beleértve a szennyvíztisztító
telepet is) üzemeltetésbe átadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére.
2.) Az üzemeltetésbe történő átadás kezdő időpontja: 2012. január 01. napja.
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetésbe történő átadással
kapcsolatos és Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörébe
tartozó teendők ellátásáról gondoskodjék, és a szükséges okmányokat írja alá az alábbi
alapvető szempontok figyelembe vétele mellett:
a.) A bérleti díj összege évente: 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió,- forint + ÁFA,
amelyet évente növelni kell a vízdíj emelkedés százalékban kifejezett mértékével.
b.) A bérleti díj összegéből 2012. január hónapban előleg címén 4.000.000,- Ft
átutalását kéri az önkormányzat, a fennmaradó összeg átutalására pedig két
részletben előzetes egyeztetésnek megfelelően kerül sor.
c.) A jelenlegi Cibakházi Vízmű szakmai állománya 5 fő, amely szakmai
állományt a Zrt. köteles változatlan illetménnyel átvenni, és tovább
foglalkoztatásáról gondoskodni a Zrt. munkavállalói állományával azonos
juttatások biztosítása mellett, mégpedig úgy, hogy foglalkoztatásukat a Zrt. két
éven belül rendes felmondással nem szüntetheti meg.
d.) A létesítmények átadása gördülő átadás útján 2012. február 29. napjáig meg
kell, hogy történjen.
e.) A Zrt. vállalja, hogy az éves amortizáció összegén felül évente 3.000.000,- Ft
összeget biztosít a vízi közmű hálózat fejlesztésére és karbantartására.
f.) Az üzemeltetési szerződés tervezete Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága előzetes véleményezését követő
pontosítás után írandó alá.
4.) A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben –
TRV Zrt-t, 5000 Szolnok. Kossuth Lajos út 5.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat

Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerűen

Cibakháza, 2011. december 20.
Hegyes Zoltán
polgármester

