
Kétpó Község Polgármestere 

 

Előkészítette: Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

   

T á j é k o z t a t ó  

 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kétpó Község Önkormányzata  a víziközművek üzemeltetésére vonatkozóan, a helyi közműves ivóvízellátás 

és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása érdekében bérleti-üzemeltetési 

szerződést kötött a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel (továbbiakban: Zrt.). Kétpó Község 

Önkormányzata a rendszerfüggő és rendszer független víziközmű elemeket bérleti díj ellenében adta át 

üzemeltetésre. 

 

Az Üzemeltetési szerződés VI/7. pontja szerint az Átvevő minden évben a tárgyévet követő év május 31. 

napjáig köteles a jelen szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi 

teljesítéséről részletes jelentést készíteni, és azt a fent megjelölt határidő leteltét követő 8 napon belül 

eljuttatni az Átadónak. A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások kimutatását, a beszedett díjak 

kimutatását, a kintlévőségek alakulását, a jogszabályi változásokat, az elvégzett felújítási, karbantartási 

munkákat, a vis maior helyzetek leírását, a leszámlázott és kitermelt víz mennyiségi adatait, a leszámlázott 

csatornadíj alapját képező szennyvíz mennyiségi adatait. 

 

Fentieknek megfelelően a Zrt. 2015. május 27-én megküldte a 2014. évi vízi-közmű szolgáltatási 

tevékenységére vonatkozó beszámolóját, mely a tájékoztató mellékletét képezi. 

 

Indítványozom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

______/2015.(VI.29.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi 

üzemeltetési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: 2015. június 29. 

Felelős:   Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

Kétpó, 2015. június 24. 

 

Keresztes Péter Pál 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 


