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Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 24. napi ülésére
Tárgy: Döntéshozatal a 2018. évi víziközmű szolgáltatással kapcsolatos szerződés
szerinti elszámolás ügyében, a befizetési kötelezettség ismételt tárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület felhatalmazása alapján az akkori polgármester 2014. április 30. napján
aláírta a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (mint Bérbeadó) és a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. (mint Bérlő) között kötött Bérleti-üzemeltetési Szerződést.
A hivatkozott szerződés 2. sz. melléklet VI. pontja szerint: „bérlő minden tárgyév december
31. napjára vonatkozóan – az éves beszámoló készítés keretén belül – ivóvíz és szennyvíz
ágazatonként külön-külön elszámolást” készít.
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. május 17. napján kelt levelében elküldte az
Önkormányzat részére a „2018. évi viziközmű szolgáltatással kapcsolatos szerződés szerinti
elszámolás, befizetési kötelezettségről tájékoztatás” tárgyú levelét. A Taggyűlés 6/2019.(V.
7.) határozatára hivatkozva tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az ivóvízágazat
vonatkozásában 5 958 531 Ft befizetési kötelezettsége és a szennyvízágazat vonatkozásában
2 124 177 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak.
Befizetési határidő 2017. június 20. napja volt.
A Képviselő-testület 2019. június 25. napján megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
„76/2019. (VI.25.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit
Kft. által benyújtott 8.082.708.- Ft befizetési kötelezettséget tudomásul veszi.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a 8.082.708.- Ft
befizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésére, a 2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: azonnal”
Kérjük a Képviselő-testületet a 176/2019. (VI. 25.) Kt. határozat hatályon kívül helyezésére,
mert a 2019. évben nem lesz a tartalékban annyi összeg, hogy a 8 082 708 Ft összeget 2019.
december 31-ig ki tudjuk fizetni.
A képviselő-testület a 179/2019. (VI. 25.) Kt. határozattal úgy döntött, hogy rendkívüli
önkormányzati támogatásra pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtási határideje 2019.
szeptember 30. napja, az elbírálás időpontja legkésőbb 2019. december 10.. Amennyiben
belügyminiszter és a pénzügyminiszter úgy dönt, hogy támogatja a pályázatunkat 8.082.708.-

Ft összegig, akkor még a 2019. évben ki tudjuk fizetni a rendkívüli önkormányzati támogatás
terhére.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által
benyújtott 8.082.708.- Ft befizetési kötelezettséget tudomásul veszi.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2019. (VI. 25.) Kt. határozatot
hatályon kívül helyezi és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által benyújtott befizetési
kötelezettséget 8.082.708.- Ft összegben a 2020. évi költségvetésbe beépíti.
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető
Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2019. szeptember 20.
dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyző:
dr. Kormányos László s.k.
jegyző

