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J A V A S L A T  

a Felsőzsolca Kacsa közben ivóvíz gerincvezeték kiépítése határidejének megállapítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Felsőzsolca város ivóvíz víziközműveinek üzemeltetésére irányuló koncessziós szerződést az 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötöttem. A koncessziós szerződés 

7.12 pontja értelmében a feleknek a szerződés megkötését követő 30 napon belül meg kell 

állapodniuk a Felsőzsolca Kacsa közben létesítendő ivóvíz gerincvezeték megépítésének és 

üzembe helyezésének időpontjáról, ilyen megállapodás hiányában az Önkormányzat jogosult 

egyoldalúan ésszerű határidőt megállapítani. 

Javaslom, hogy amennyiben a gerincvezeték megépítésének és üzembe helyezésének 

határidejéről az ÉRV Zrt.-vel nem sikerül megállapodni, abban az esetben határidőként 2017. 

december 31. napját határozza meg a Képviselő-testület. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felsőzsolca Kacsa közben létesítendő ivóvíz 

gerincvezeték megépítéséről és üzembe helyezéséről dönteni szíveskedjen. 

 

 

Felsőzsolca 2016. december 19. 

 

       Dr. Tóth Lajos 

        polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: A Felsőzsolca Kacsa közben ivóvíz gerincvezeték kiépítése határidejének    

megállapítása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos 

polgármestert, hogy az ÉRV Zrt.-vel egyezzen meg a Felsőzsolca Kacsa közben 

létesítendő ivóvíz gerincvezeték megépítésének és üzembe helyezésének határidejéről. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos 

polgármestert, hogy megegyezés hiányában tájékoztassa az ÉRV Zrt.-t arról, hogy 

Felsőzsolca Város Önkormányzata a gerincvezeték építésének és üzembe helyezésének 

határidejeként 2017. december 31. napját határozza meg. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2017. január 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


