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Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 27. napi ülésére 

 

Tárgy: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

I.  

 

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. között 

meglévő Bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletének módosítása. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a 161/2018. (VI.26.) számú határozata szerint kérelemmel 

fordult a víziközművek üzemeltetését végző Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-hez, hogy a felek 

között megkötött Bérleti–üzemeltetési szerződés 2. számú melléklete módosításra kerüljön annak 

érdekében, hogy az önkormányzatot terhelő veszteség-visszapótlási kötelezettség megfizetése alól, 

a szolidaritás elvére tekintettel az önkormányzat mentesüljön. A Társaság elkészítette a kért 

módosítást, amely az előterjesztés melléklete. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. - mint víziközmű üzemeltető - és Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat – mint a víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat - között a 

víziközművek üzemeltetésére megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletének 

módosításához a határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. november 29.  

 

II.  

 

Tárgy: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Végegyháza Község Önkormányzata és a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. között meglévő Bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú 

mellékletének módosítása. 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a 202/2018. (V.24.) számú képviselő-testületi határozata, 

valamint Végegyháza Község Önkormányzata 89/2018. (V.30.) számú határozata szerint 

kérelemmel fordult a víziközművek üzemeltetését végző Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-hez, 

hogy a felek között megkötött Bérleti–üzemeltetési szerződés 2. számú melléklete módosításra 

kerüljön annak érdekében, hogy az önkormányzatot terhelő veszteség-visszapótlási kötelezettség 

megfizetése alól, a szolidaritás elvére tekintettel az önkormányzat mentesüljön. A Társaság 

elkészítette a kért módosítást, amely az előterjesztés melléklete. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és Végegyháza Község Önkormányzata – mint 
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a víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzatok - és a Gyulai Közüzemi Nonprofit 

Kft. – mint víziközmű üzemeltető - között a víziközművek üzemeltetésére megkötött bérleti-

üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletének módosítását a határozat mellékletét képező 

tartalommal.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. november 29.  

 

III.  

 

Tárgy: Nagybánhegyes Község Önkormányzata és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. között 

meglévő Bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletének módosítása. 

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata 133/2018. (IX.26.) számú határozata szerint kérelemmel 

fordult a víziközművek üzemeltetését végző Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-hez, hogy a felek 

között megkötött Bérleti–üzemeltetési szerződés 2. számú melléklete módosításra kerüljön annak 

érdekében, hogy az önkormányzatot terhelő veszteség-visszapótlási kötelezettség megfizetése alól, 

a szolidaritás elvére tekintettel az önkormányzat mentesüljön. A Társaság elkészítette a kért 

módosítást, amely az előterjesztés melléklete. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja Nagybánhegyes Község Önkormányzata – mint a víziközmű szolgáltatás ellátásáért 

felelős önkormányzat - és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. – mint víziközmű üzemeltető - 

között a víziközművek üzemeltetésére megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú 

mellékletének módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2018. november 29.  

 

 

               

 

Medgyesegyháza, 2018. november 23. 

 

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

jegyző 

 


