
Az 5. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend: HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt. el kapcsolatos bérleti díjról 

ismételt döntés 
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 

I. A téma ismertetése:  
 
A 2013. december 28.-ai Képviselő – Testületi ülésen a testület meghozta a 2013 és 2014. évre 
vonatkozó, a HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban: Zrt.) által a vízi-közmű vagyon 
bérlése tekintetében a bérleti díjak mértékének megállapítására és annak fizetési határidejére 
vonatkozó határozatát. A döntés az alábbi volt:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
 Képviselő – Testületének  
140/2013. (XII. 28.) számú  

Határozata  
 

A Képviselő - Testület   
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban: Zrt.) által a vízi-

közmű vagyon bérlése tekintetében az adott évre vonatkozó bérleti díjak fizetési 
határidejét a következőképpen határozza meg:  
a) A 2013. évben fizetendő bérleti díjak Zrt. általi fizetési határideje 2014. december 31. 

napja. 
Az önkormányzat a 2013. évi bérleti díjakat 2014. évben számlázza a Zrt. felé.  

b) A 2014. évben fizetendő bérleti díjak Zrt. általi fizetési határideje 2015. december 31. 
napja. 
Az önkormányzat a 2014. évi bérleti díjakat 2015. évben számlázza a Zrt. felé.  

c) Zrt. által fizetendő bérleti díj (a 2013. évi is) 9,49 Ft/m3 + Áfa összegben kerül 
meghatározásra.  
 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés(ek) aláírására és a 
kötelezettségvállalásra.  
Felelős: a polgármester   
Határidő: folyamatos (a Zrt. értesítése tekintetében azonnali)  

 
A Zrt. kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá, a többi önkormányzathoz hasonlóan a csatolt 
határozat – tervezetet fogadja el a Képviselő – Testület.  
 

II. Alkalmazott jogszabályok:  
1. Mötv.  

 

III. A döntés anyagi kihatása:  



Annyi, hogy a bérleti díjakat a 2013 és a 2014.-es év vonatkozásában is a Zrt. 2015. Március 
31.-ig fizetné meg, nem pedig úgy ahogy a Képviselő - Testület döntött, ami a fenti 
határozatban került meghatározásra.  

 

IV. Határozat-tervezet: Csatoltak szerint.  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy döntsön arról, 
hogy elfogadja e az „új” Zrt. által megküldött határozat-tervezetet, vagy fenntartja a 
továbbiakban is a 140/2013. (XII. 28.) számú határozatában foglaltakat.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. február 21.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 


