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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
2006. december 19-én, a Képviselő- testület 351/2006. (XII. 14.) számú határozata alapján, a 
III. ütemben megvalósult szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetetésére, karbantartására a Dél-
Nógrádi Vízmű Kft-vel használatba adási szerződést kötöttünk. (1. sz. melléklet) 
A Magyar Államkincstár 2012. áprilisában a használatba- adási szerződéssel kapcsolatban az 
alábbi megjegyzést írta: 
„a használatba- adási szerződésben a szennyvízcsatorna hálózat megvalósulásának forrása 
kiegészítendő, tekintettel arra, hogy a rögzített céltámogatás mellett terület- és régiófejlesztési 
célelőirányzat, valamint helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzata is 
részét képezte a beruházás forrásainak. 
Erre való tekintettel a használatba- adási szerződés módosítása szükséges. A VII. számú 
használatba- adási szerződés módosításának tervezetét mellékeljük. (2. sz. melléklet) 
 
Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte és megtárgyalta a III. ütemben 
megvalósult szennyvízcsatorna hálózat használatba adási szerződésének módosítására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 

1. A Képviselő- testület a III. ütemben megvalósult szennyvízcsatorna beruházás 
használatba adási szerződés VII. számú módosítását e határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a használatba adási 
szerződés VII. számú módosításának aláírására.  

Határidő: 2012. június 6. 
Felelős: értelemszerű 
 

2. A Képviselő- testület felkéri polgármestert, hogy a VII. sz. módosítást küldje meg a 
Magyar Államkincstár részére.  

Határidő: 2012. június 29. 
Felelős: polgármester 

 
 
Pásztó, 2012. május 16. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  

Dr. Tasi Borbála 
           címzetes főjegyző 
 



          2. számú melléklet 
 

VII. számú használatba adási szerződés módosítás 
Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem használatba adására készült szerződéshez 

 
amely létrejött egyrészről 
Pásztó Városi Önkormányzat (Pásztó, Kölcsey F. u. 35) megbízásából, a továbbiakban, 
mint Használatba adó 
 
másrészről: 
Dél- Nógrádi Vízmű Kft. (Pásztó, Csillag tér 21.) a továbbiakban, mint Használó között  
Pásztón megvalósult szennyvízcsatorna- hálózat III. ütem üzembe helyezésére és használatára 
az alábbi feltételekkel: 

 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a köztük fennálló használatba adási szerződés 1. 
pontja a szennyvízcsatorna hálózat megvalósulásának forrása pontosítása miatt az alábbiak 
szerint módosul: 
 
1. Használatba adó képviselő- testület- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 9.§ (2.) 
bekezdés d. pontja alapján- a város viziközműveit jelenleg is üzemeltető Használó 
használatába adja 2006. június 29-től meghatározatlan időre a céltámogatással, a terület- és 
régiófejlesztési célelőirányzattal, a helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok 
előirányzatával (Területi Kiegyenlítő Keret) és saját forrással megvalósult 487.197 eFt 
összköltségű szennyvízcsatorna hálózatot. A megvalósítandó létesítmények jegyzékét az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
A használatra átvett csatorna rendszert a vízjogi üzemeltetési engedélynek a 38/1995. (IV. 4.) 
Korm. rendeletnek megfelelően- a helyi adottságok figyelembe vételével- üzemelteti. 
 
A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. 
 
Pásztó, 2012. …………………. 
 
 
………………………………………  ….…………………………………… 
      Dél- Nógrádi Vízmű Kft.           Pásztó Városi Önkormányzat 
         ügyvezető igazgató 
 
 


