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Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
Az új víziközmő törvény kapcsán folyamatosan tájékoztatást kaptak a lehetıségekrıl, az 
elképzelésekrıl.Több döntés született már e tárgykört érintve, ezek: 
 
A 2012. április 24-i ülésen 3 határozat: 
 
- 44/2012.(IV.24.) önkormányzati határozatban arról döntöttek, hogy a DAKÖV KFT. 
befogadhasson más gazdasági társaságokat, önkormányzatokat. 
- 45/2012.(IV.24.) önkormányzati határozatban kinyilvánította a képviselı-testület azon 
szándékát, hogy mi is a DAKÖV Kft-vel kívánunk üzemeltetési szerzıdést kötni 2012. július 
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1-tıl kezdıdıen minimálisan 15 év idıtartamra a helyi települési víziközmő szolgáltatások 
ellátására. 
- 46/2012.(IV.24.) határozatban pedig támogattuk a jelenlegi Alsónémedi Airvac Vákuumos 
Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság (Airvac Kft. - 2351. 
Alsónémedi, Fı út 58.) beolvadását  a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be, mint 
befogadó társaságba. 
 
A 2012. május 30-i ülésen 2 határozat született: 
- 76/2012. (V.30.)  határozatban jóváhagyta az önkormányzat és az  Alsónémedi AIRVAC  
Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság  között 1997. 
december l-én megkötött üzemeltetési szerződés felbontását és a felek közti pénzügyi 
elszámolást  
- 77/2012. (V.30.) határozattal elfogadta az  AIRVAC Kft. 2011. évi beszámolóját. 
 
Az átalakulás további lépéseként meg kell kötni azokat a szerződéseket, melyek az átalakuló 
és kibővülő DAKÖV Kft-vel legalizálják a  település, az önkormányzat viszonyát és további 
együttműködését. 
Testületi döntés szükséges a társasági szerződés elfogadásához és a szindikátusi szerződés 
megkötéséhez, ezekre várhatóan – figyelemmel munkatervünkre – a szeptemberi ülésen kerül 
majd sor. 
A legfontosabb a viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése. A szerződéstervezetet 
az érintettek átbeszéltük, egyeztettük, természetesen ez még tovább pontosítható igény esetén. 
 
Mindezek alapján kérem, hogy hatalmazzon fel a képviselő-testület a mellékletként csatolt 
tartalmú szerződés megkötésére. 
 
     Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2012.(IV.24.) számú 
határozata alapján megtárgyalta és  mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a  

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u.3.)  
valamint az önkormányzat, mint szerzıdı felek között kötendı 
 

Viziközmő bérleti-üzemeltetési szerzıdést. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt minta szerinti tartalommal 
elkészült okiratok aláírására. 
 
Határid ı: 2012. augusztus 31. 
Felelıs: polgármester 
 
Alsónémedi, 2012. június 12.     
 
        Vincze József 

polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
       
 Dr. Percze Tünde              
      jegyző  


