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ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2012. május  29-i  rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: AIRVAC Kft. üzemeltetési szerződés felbontása 
 
Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Mell: 4 db szerződés/megállapodás tervezet 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
Véleményezi: 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság     
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
Az új víziközmő törvény kapcsán folyamatosan tájékoztatást kaptak a lehetıségekrıl, az 
elképzelésekrıl. 
A 2012. április 24-i ülésen 3 határozat született e tárgykört értintve: 
 
- 44/2012.(IV.24.) önkormányzati határozatban arról döntöttek, hogy a DAKÖV KFT. 
befogadhasson más gazdasági társaságokat, önkormányzatokat. 
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- 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 
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. 
 
Fenti döntésekhez még újabb döntések szükségesek ahhoz, hogy az AIRVAC KFT. „tiszta 
lappal’ beolvadhasson a DAKÖV KFT.-be jogutódlással. 
Önkormányzatunk ügyvédje elkészítette a szerzıdés tervezeteket, melyeket jelen 
elıterjesztéshez csatolunk. 
 
Kérem a leírtak megtárgyalását és javaslom elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
../2012. (V. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 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 mely alapján  és a 
mellékleteknek megfelelően az alábbi szerződések aláírására hatalmazza fel a 
polgármestert: 
 
1./  Üzemeltetési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást – 1. sz. melléklet 
 (93.000.000,-Ft +ÁFA) 
2./  SHM-greder adásvételi szerződése          -  2. sz melléklet 
   (1.000.000,-Ft +ÁFA) 
3./  HPF 306 tehergépkocsi adásvételi szerződése        -  3. sz melléklet 
  ( 2.500.000,-Ft+ÁFA) 
4./  Követelések beszámításáról szóló megállapodás       -  4. sz melléklet  
  
A testület kéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:   polgármester 
 
Alsónémedi, 2012. május 29. 
 
         Vincze József 
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
       Dr. Percze Tünde 
             jegyző  


