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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 
április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulási 
Megállapodás módosítására) 
 

63/2012. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
részt venni szándékozó önkormányzatokkal a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény végrehajtására a 
résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területén lévő 
víziközművek közös működtetése érdekében az alábbi célból 
társulást alapít: 
- az egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás 

biztosításával összefüggő közös érdekek összehangolása, 
szakmai felügyelet gyakorlása; 

- együttműködés a közműves ivóvízellátással, közműves 
szennyvízelvezetésselés tisztítással kapcsolatos fejlesztésben 
(különösen: fejlesztési tervek, programok, közös pályázatok 
felkutatásában, készítésében, benyújtásában, 
megvalósításában); 

- lakossági, térségi érdekképviselet; 
- a víziközmű üzemeltetetővel kapcsolatos beszámoltatási 

feladatok végzése. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
önkormányzati társulási megállapodást elfogadja. 
 
A társulás alapítás előnye a társulási tanács gyors 
döntéshozatala polgármesterek részvételével, közös pályázatok 
beadása, olcsóbb és hatékonyabb működés. 
 
A képviselő-testület a 2012. áprilisi 12-i testületi ülésén e 
tárgyban meghozott 57/2012. (IV. 12.) képviselő-testületi 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2012. április 27. társulás megalapítására, társulási 

megállapodás elfogadására 
2012. április 30. társulási megállapodás aláírására 

Felelős: polgármester 
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(Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának elfogadására) 
 

64/2012. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
létrehozza a „Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot”, melynek a célja, 
hogy az alapító önkormányzatoknak a törvényben meghatározott, 
a közműves ivóvízellátással, valamint a közműves 
szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos víziközmű 
szolgáltatási feladatainak, mint az ellátásért felelős 
önkormányzatoknak a saját illetőségű területén fennálló 
kötelezettségei teljesítését a Társaság, mint víziközmű-
szolgáltató, az alapítókkal megkötendő bérleti-üzemeltetési 
szerződésben rögzített feltételekkel végezze. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zártkörűen Müködő 
Részvénytársaság igazgatóságába Nyéki Istvánt (szül.: 1961. 09. 
21. an: Szatmári Erzsébet lak.: 4200 Hajdúszoboszló, Szivos u. 9. 
sz.) jelöli. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
alapszabályt elfogadja. 
 
Határidő: 2012. április 27. alapszabály elfogadására 

2012. április 30. cégbejegyzési eljárás 
megindítására 

Felelős: polgármester 
Dr. Szalóki Szilvia ügyvéd cégbejegyzési eljárás 
megindításáért 

 
 

K.m.f. 
 
Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2012. április 27. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 
 


