
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  2012.  június  26-i  rendkívüli  képviselő-testületi 
ülésén.

Jelen vannak:  Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,  Antal István 
Lászlóné, Balázs János, Dr. Dénes Tamás,  Tábik Andrásné, Varga András képviselők

Meghívott: Beke Andrea jegyző

A  polgármester köszöntötte  a  képviselőket,  majd  ismertette  a  napirendi  pontot,  mely  a 
Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződéskötés, a DAKÖV Kft. módosított szerződéséről szól. 
Elmondta, hogy a Viziközműnek június 28.-i közgyűlésére a csatlakozó településeknek meg 
kell hozniuk a testületi döntésüket.
Felkérte a testület tagjait, hogy fogadják el a napirendi pontot.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.

1.) Napirendi  pont:   Viziközmű  bérleti-üzemeltetési  szerződéskötés,  a  DAKÖV  Kft. 
módosított szerződése

Tóth  Gábor: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  nemzeti  fejlesztési  miniszter  a  nemzeti 
vagyonról szóló törvény módosítási javaslatát benyújtotta az Országgyűlésnek.
A  javaslat  tartalmazta  a  viziközmű  szolgáltatásról  szóló  törvényben  rögzített  határidők 
módosítását, úgy, hogy a 2012. július 1-i határidő 2012. október 1-re változik.
A törvénymódosító javaslathoz, módosító indítvány érkezett, mely szerint a határidő csupán 
2012. július 15-re változik,  ezért  az eredeti  elképzelés  szerint  szükséges a  szolgáltató cég 
átalakítása.
A  beolvadó  gazdasági  társaságok  évvégi  -2011.  december  31-i-  záró  mérlege  6  hónapig 
használható fel az átalakuláshoz, ezért a befogadó cég átalakításának  2012. június 30-ig meg 
kell történnie.
A DAKÖV Kft. kibővített taggyűlését 2012. június 28-ra hívták össze, így ezen időpontig a 
csatlakozó településeknek meg kell hozniuk a testületi döntéseket.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:



36/2012. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 

      „Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  elfogadja a jelen határozat 
mellékletét  képező (4 db)

- Galgamenti Regionális Vízműre;
- Aszód  központú  szennyvízelvezetési  agglomeráció  és  Acsa  központú 

szennyvízelvezetési agglomeráció: 
Aszód térségi (Bagon lévő) közös, 3500 m3/nap tisztító kapacitású szennyvíztisztító 
telep bővítés és 4000 m3/nap iszapkezelés kapacitású szennyvíztisztító telepre;

- a Bag, Hévízgyörk szennyvízcsatorna-hálózatra;
- az  Aszód  központú  szennyvízelvezetési  agglomeráció,  Aszód,  Bag,  Domony, 

Hévízgyörk, Iklad közös 3000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telepére
vonatkozó viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződéseket és  felhatalmazza a polgármestert 
azok aláírására.

      Felelős: Tóth Gábor  polgármester
      Határidő: 2012. június 28.”

II.  A  DAKÖV  Dabas  és  Környéke  Vízügyi  Kft.  módosított   társasági   
      szerződésének   elfogadása

1.  „Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
DAKÖV  Dabas  és  Környéke  Vízügyi  Kft.  (2370  Dabas,  Széchenyi  u.  3., 
cégjegyzékszám:  13-09-066171,  adószáma:  10800870-2-13)  jelen  határozat 
mellékletét képező módosított társasági szerződését és  felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.

    Felelős: Tóth Gábor polgármester
      Határidő: 2012. június 28.”

2. „Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja,  hogy  a 
jövőben  Bag nagyközség viziközműveinek üzemeltetését  a  DAKÖV Kft-n belül  a 
Bagi Üzemigazgatóság lássa el. Egyetért azzal, hogy a bagi üzemigazgatóság vezetője 
Ritecz  György  legyen,  és  javasolja  a  DAKÖV  Kft.  taggyűlésének,  hogy  a  cég 
ügyvezetőjévé is megválasszák.

      Felelős: Tóth Gábor polgármester
      Határidő: 2012. június 28.”

3. „Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
a  DAKÖV  Kft.  Bagi  Üzemigazgatóság  területén  lévő  települések  /önkormányzati 
tulajdonosok/ képviseletét a DAKÖV Kft. Felügyelő Bizottságában Szendrei Ferenc /
2194 Tura, Szegfű u. 18. szám alatti lakos, szül. helye:  Hatvan, ideje: 1968.03.11., 
anyja neve: Polgár Erzsébet/ lássa el, és javasolja a DAKÖV Kft taggyűlésének , hogy 
Szendrei Ferencet  a Felügyelő Bizottság tagjává megválassza.

          Felelős: Tóth Gábor polgármester 
          Határidő: 2012. június 28.”
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Miután más napirendi pontot nem volt a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea
                        polgármester jegyző
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