Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február hó 28.
napján 8,15 órától tartott r e n d k í v ü l i üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey
László, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Serfőző
Bernadett, Siket Béla, Szabó Péter és Zolnyánszki Zsolt képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. .
Megállapítja az ülés határozatképességét (12 főből 11 fő van jelen, Fábián Gábor
távolmaradását nem jelezte) és azt megnyitja.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még javaslat?
Módosító javaslat hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a
Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
Előterjesztés a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft további működésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
N A P I R E N D:
Előterjesztés a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft további működésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Pulay László: 2015-ben újra kell tárgyalnunk?
Siket Béla: Igen. Már egy éve folynak erről a tárgyalások, úgy érzem, megalapozott döntést
hozunk.
Pulay László: Ha jól számolom, 78.- Ft mínuszt jelent.
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2011.(II.28.) határozata
a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft további működésével kapcsolatos döntések
meghozataláról
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő vízi közművek üzemeltetési jogát 2011. március 1. napjától 2015.
december 31. napjáig a DMRV Zrt-nek adja, az alábbi feltételek mellett:
-

-

-

-

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft munkavállalóit a DMRV Zrt foglalkoztatja tovább, azzal,
hogy a munkavállalók száma a természetes fogyást (nyugdíjazás, elköltözés, stb.)
szintet meghaladóan nem csökkenhet, kondícióik a DMRV Zrt. szintjére emelkedik
a vízdíjak 2 éven keresztül nem emelkedhetnek, azt követően is maximum csak az
infláció mértékének megfelelően, azzal, hogy 2011. március 1. napjától a vízdíjak az
alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
ivóvíz esetén:
- fogyasztóarányos változó díj 407 Ft/m3 + Áfa helyett 370 Ft/m3 + Áfa
- ivóvíz esetén az alapdíjak változatlanok maradnak
- szennyvíz szolgáltatás esetén: 290 Ft/m3 + Áfa helyett 265 Ft/m3 + Áfa
a DMRV Zrt 2011. március 1. napjától 2015. december 31. napjáig átveszi az
önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek üzemeltetési jogát és 2011. március
1. napjától a vízdíj a fentiekben részletezettek szerint összesen mintegy bruttó 78
forinttal csökken. Továbbá ezen határozott időtartam alatt is jogosult bármely fél a
szerződés 6 hónapos rendes felmondással megszüntetni
a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft megmarad vagyonkezelő szervezetként.

2.

A Képviselő – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
szerződések aláírására.
Határidő: 2011. március 1.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

A polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület egyhangú
11 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2011.(III.01.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételiről szóló 49/2001.(XII.21.) rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
A polgármester megköszöni a részvételt és 8 óra 30 perckor bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

