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Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 
Képviselő-testülete

2022. áprilisi ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllő - Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetési szerződésének jóváhagyására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Göd Város Önkormányzata és a Gödöllő - Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulat az Önkormányzatot terhelő közcélú vízgazdálkodási feladatok (pl. 
vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzése, csökkentése, elhárítása, a vizek medrének és 
vízilétesítményeknek vízvédelmi célú karbantartása) ellátásra 2007. november 05. napján üzemeltetési 
szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

A Gödöllő - Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat a 
korábbi Szerződésben foglaltnak megfelelően, tájékoztatta az Önkormányzatot a 2022. évi 
önkormányzati hozzájárulás mértékéről és a tervezett tavaszi-őszi és nyári munkálatokról.

Az előterjesztés mellékletét képező új egységes szerződésben a helyszínek kiegészültek, illetve 
rögzítésre került a Társulati Alapszabály 17.3. pontjában foglaltakra tekintettel a KSH által közzétett 
fogyasztói árindex mértékével növelt önkormányzati alaphozzájárulás és a differenciált hozzájárulás
mértéke is.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
.../2022. (.......) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
üzemeltetési szerződést köt a Gödöllő - Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulattal az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon a jogszabályban 
előírt közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására, a határozat mellékletét képező szerződés
tervezet szerinti tartalommal.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2022. évi és az azt követő költségvetéseinek dologi kiadásai 
között tervezni szükséges évi bruttó 4.700.000,- Ft keretösszeget.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. április 07.

Tisztelettel:

Újlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési 

osztályvezető
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Üzemeltetési szerződés

Amely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.)., 
adószám: 15731106-2-13 képviseletében eljár: Balogh Csaba Polgármester) mint Tulajdonos 
(továbbiakban: Tulajdonos)

Másrészről Gödőllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat 
(székhelye: 2133 Sződliget, Névtelen u. 1212/1 hrsz., cg: 13-16-000084, statisztikai számjele: 12472749- 
4291-133-13., adószáma: 12472749-2-13., képviseletében eljár önálló képviseleti joggal: Óvári László 
igazgató) mint Társulat (továbbiakban: Társulat) között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

1) Szerződő felek rögzítik, hogy a tulajdonos 1/1 arányú tulajdonát képezi a Göd 4662., 3913., 3989., 
4894., 4604/6., 4604/18., 4604/24., 6241., 4749 hrsz. alatt bejegyzett, ”kivett árok” megjelölésű 
ingatlan(ok). A szerződő felek a felsorolt helyrajzi számokhoz tartozó alábbi szakaszok üzemeltetésére 
kötnek szerződést:

3913 és 3989 hrsz 2+952 kmsz - 1+922 kmsz-ig, (természetben a Honvéd sortól az Otthon utcai 
ingatlanok hátsó telekhatáráig ill. ezen ponttól a Kolozsvári utcáig)
4894 hrsz 3+571 kmsz - 3+240 kmsz-ig (természetben a Révay utcától a Kálmán utcáig)
4662 hrsz 1+540 kmsz - (természetben a Duna úttól a Pesti útig)
4604/6 (Kisfaludy u híd alatt)
4604/18 (József u híd alatt)
4604/24 (Kolozsvári u áteresz alatt)
6241 hrsz 0+600 kmsz - 0+950 kmsz (természetben a Vasút utcától a Klára utcáig) mellékág 
4749 hrsz 0+00 - 0+600 kmsz Ilka mellékág (természetben 2 sz. Főút - Vasút utca) 
az Erzsébet utcai híd alatti terület
Verseny utcai áteresz
08 hrsz 3+571-4+300 kmsz (természetben a Révay utcától a Verseny utcáig)
6610 hrsz 635 m Rómaiak útja - golfpályán lévő tóig.

2) Szerződő felek megállapítják, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: 
Vtv) 7.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak a tulajdonában lévő vizekről és 
vízilétesítményekről a 9-10.§-okban és a 13.§-ban foglaltakra is figyelemmel a központi és az 
önkormányzati költségvetésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával, illetve a külön 
törvényben szabályozott vízitársulat útján lehet gondoskodni. Ezen önkormányzatokat terhelő 
vízgazdálkodási feladatok közé tartozik többek között a vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk 
megelőzése, csökkentése, elhárítása, a vizek medrének és vízilétesítményeknek vízvédelmi célú 
karbantartása (stb.). A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. tv. 41. §-a szerint a társulat az érintett 
települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, önkéntes támogatásokból és a vállalkozásból 
származó eredményéből végzi tevékenységét. A társulat közfeladataihoz történő önkormányzati 
hozzájárulás mértékéről, folyósításának feltételeiről az üzemeltetési szerződésben kell rendelkezni. A 
vízgazdálkodási társulat az érdekeltségi területéhez tartozó közcélú művek jegyzékét a 7/2010.(111.25.) 
sz. küldöttgyűlési határozatával elfogadta.

3) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat - mint Tulajdonos - ezen szerződés 2. 
pontjában rögzített feladatairól a szerződés 1. pontjában rögzített ingatlanok tekintetében az e célra 
2000. évben létrehozott Gödöllő-Vác Térségi Beruházó, Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat útján 
gondoskodik, a Társulatnak a Tulajdonos a társulat alapszabálya szerint egyben tagja is.

4) Tulajdonos a Társulat üzemeltetésébe adja, Társulat pedig üzemeltetésbe veszi a szerződés 1. pontjában 
megjelölt patakok szakaszait és ezen szakaszok tekintetében ellátja a vízkárelhárítási feladatokat, illetve 
elvégzi a jogszabályokban előírt közcélú vízgazdálkodási feladatokat (iszap kitermelés, cserjeirtás, nád- 
és gazkaszálás, hulladék eltávolítás stb.)

5) Társulat fentieken túl vállalja, hogy nevezett ingatlanokon a helyi vízkárvédelmi rekonstrukciós 
feladatokat a mindenkori pályázati lehetőségek szerint elvégzi. A pályázati úton megvalósuló 
rekonstrukciós munkák saját erő forrását a Tulajdonos saját pénzeszköz átadással biztosítja. A 
rekonstrukció értékének aktiválása a Tulajdonos javára történik.
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6) Ezen üzemeltetési feladatok ellenértékeként Tulajdonos a Társulat részére önkormányzati hozzájárulást 
fizet, amelynek összegét a küldöttgyűlés határozatával állapítja meg. A hozzájárulás mértékének 
évenkénti megállapításához a Társulat évente elkészíti az üzemeltetésbe vett vízfolyás/vízilétesítmény 
tárgyévi üzemelési, fenntartási, fejlesztési munkáinak pénzügyi és műszaki terveit és azt a tárgyévet 
megelőző év október 31. napjáig átadja a Tulajdonos képviselőjének.

7) A Tulajdonos a Társulattól megkapott tervezet alapján a tárgyévi költségvetésébe az önkormányzati 
hozzájárulás összegét beállítja. Amennyiben a Tulajdonos a Társulat tervezetében szereplő hozzájárulás 
mértékénél kevesebb forrást tud biztosítani, Szerződő felek közösen megállapítják a csökkentett összegű 
önkormányzati hozzájárulás műszaki tartalmát azzal, hogy a csökkentett összegű önkormányzati 
hozzájárulás nem lehet kevesebb, mint a Társulat Alapszabályában meghatározott, a belterület után 
fizetendő önkormányzati hozzájárulás mértéke.

8) a) Az Önkormányzati alap hozzájárulás mértéke a 2022. évben - a Küldöttgyűlés 7/2016.(V. 25.) sz. 
KGY határozatát alapul véve a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével növelve - bruttó 
2.340.-Ft /hektár/ év, amely összeget a Tulajdonos két egyenlő részletben átutalással köteles 
kiegyenlíteni a Társulat OTP Zrt-nél vezetett 11742104-20037192 számú számlájára oly módon, hogy az 
első részletet minden év március hó 31. napjáig, míg a második részletet minden év szeptember hó 30. 
napjáig egyenlíti ki. Szerződő felek a társulati alapszabály 17.2. pontjában foglaltakra tekintettel 
rögzítik, hogy ezen önkormányzati hozzájárulás mértéke a belterületi földterületek összessége után 
fizetendő.
b) Az Önkormányzati differenciált hozzájárulás mértéke az Ilka patak és az Ilka patak mellékágának 
üzemeltetésére tekintettel, a 2022. évben az Önkormányzat 237/2007. (XI. 20.) Kt. határozatát alapul 
véve - a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével növelve - az alábbiak szerint alakul:

ba) tavaszi-őszi növényzetmentesítési munkák (kézi gaz-, nádkaszálás, cserjeirtás) sík és rézsűs 
felületen az Ilka patak 1+922-2+952 km.sz. közötti-, továbbá az Ilka mellékág 0+000-0+950 km.sz. 
közötti területeken 2x1980 fin hosszúságban nettó 1.462.144,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 
1.856.923,- Ft,
bb) nyári növényzetmentesítési munkák (kézi gaz-, nádkaszálás, cserjeirtás) sík és rézsűs felületen 
az Ilka patak mellékága 0+000-0+540 km. szelv. között (2.sz. Főút - vasút között) 540 fin 
hosszúságban nettó 241.344,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 306.507,- Ft,
be) vízfolyási akadályok eltávolítása hidaknál, átereszeknél, szükség szerint nettó 122.504,- Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 155.580,- Ft,
amely összegeket a teljesítésigazolás kiállítását követő 15 napon belül, átutalással köteles 
kiegyenlíteni a Társulat OTP Zrt-nél vezetett 11742104-20037192 számú számlájára.

Szerződő felek a társulati alapszabály 17.3. pontjában foglaltakra tekintettel rögzítik azt is, hogy a 
Tulajdonos a Társulat küldöttgyűlési határozatával évente megállapított, a KSH által közzétett 
fogyasztói árindex mértékével növekvő önkormányzati hozzájárulást külön szerződésmódosítás 
nélkül is köteles a Társulat részére megfizetni a küldöttgyűlés által megállapítottak szerint. 
Amennyiben a Társulat és a Tulajdonos többlet munkálatok elvégzésében állapodnak meg, annak 
ellenértékét a külön megállapodásban foglaltak szerint és külön számla alapján köteles a Tulajdonos a 
Társulat részére kiegyenlíteni.

9) Szerződő felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 
85.§(6) bb) pontjában foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésben rögzített művek 
üzemeltetését, karbantartását az együttműködő közösség a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, 
Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat végzi, tagja Göd Város Önkormányzata részére, 
amely egyúttal a társulat tagja. Szerződő felek megállapítják, hogy a Társulat által az Önkormányzat 
részére nyújtott szolgáltatás igénybevétele az Önkormányzat adóalanyiságon kívüli tevékenysége 
érdekében történik, amelyhez kapcsolódóan az Önkormányzatnak adólevonási joga nem áll fenn. (Áfa 
törvény 85.§(1) pb) pont). Szerződő felek rögzítik, hogy az Áfa törvény 85.§ (1) bekezdés p) pontján 
alapuló adómentesség alkalmazása érdekében a Társulatnak bejelentési kötelezettsége áll fenn az állami 
adóhatóság felé, továbbá rögzítik azt is, hogy az együttműködő közösség adóhatósági bejegyzéséhez 
nyilatkoznak arról, hogy a Társulat és az Önkormányzat teljesítik az Áfa törvényben előírt 
rendelkezéseket a nyilvántartás vezetési kötelezettség valamint az egyetemleges felelősségvállalás 
tekintetében.
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10) A Társulat csak a hozzájárulás mértékéig felel az üzemeltetésbe vett vízfolyás/vízi létesítmény 
üzemeltetéséért, fenntartásáért, fejlesztéséért.

11) A Tulajdonos jóváhagyásával végzett, előre nem tervezhető vízkárvédelmi tevékenységét a Tulajdonos 
költségére utólagos elszámolással a Társulat szükség szerint elvégzi.

12) Szerződő felek az üzemeltetési szerződést határozatlan időtartamra kötik. Jelen szerződést bármely fél a 
másik fél felé tett írásbeli nyilatkozatával 90 napos határidővel a tárgyév utolsó napjára felmondhatja. A 
szerződés megszűnik, ha a Társulat bármely okból megszűnik.

13) A szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha jelen szerződésben foglalt kötelezettségét Tulajdonos, 
vagy Üzemeltető súlyosan megszegi. Az azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően Szerződő felek 
kötelesek a szerződésszegő magatartásra a másik felet írásban figyelmeztetni és a szerződésszerű 
teljesítés helyreállításához megfelelő póthatáridőt biztosítani. Amennyiben a póthatáridő is 
eredménytelenül telik el, a szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye.

14) Szerződő felek kijelentik, hogy jogképesek, így a szerződés megkötésének jogi akadálya nincsen.

15) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatban a kapcsolattartásra kijelölt 
személy. - Tulajdonos részéről: Balogh Csaba Polgármester

- Üzemeltető részéről: Óvári László igazgató

16) Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. 
szabályait, valamint a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat és a Társulat alapszabályában 
foglaltakat tartják irányadónak.

17) Jelen szerződés aláírásával a 2007.11.05-én kelt 31/2007. számú üzemeltetési szerződés Felek közös 
megegyezéssel megszüntetik.
Szerződő felek ezen 17 pontból álló szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, felolvasás és 
értelmezés után négy eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.

Göd, 20.......................hó..... nap

Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, 
Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási 

Társulat képviseletében 
Óvári László igazgató 

Társulat

Göd Város Önkormányzata 
képviseletében 

Balogh Csaba Polgármester 
Túlajdonos

A szerződést kiegészítette: ...............................................
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Újlaki Anikó

Feladó: Újlaki Anikó
Küldve: hétfő 2022. április 4 9:56
Címzett: 'mail.tir.hu'
Másolatot kap: Mucsi László
Tárgy: RE: Szerződés tervezet jóváhagyása

Tisztelt Igazgató Úr!
Kedves László!

Köszönöm a visszajelzést, 
javítom és így kerül a Testület elé jóváhagyásra az április végi rendes ülésre.

További szép napot kívánok,

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Újlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
E-mail: uilakianiko@god.hu
Tel.: +3630 263 6525

From: mail.tir.hu <vgtgod@tir.hu> 
Sent: Monday, April 4, 2022 9:47 AM 
To: Újlaki Anikó <ujlakianiko@god.hu> 
Cc: Mucsi László <mucsilaszlo@god.hu>

Subject: RE: Szerződés tervezet jóváhagyása

Tisztelt Osztályvezető Asszony!
Kedves Anikó!

A szerződés tervezetet áttekintettem. Az 1. alatti sárgával jelölt szöveg rendben van. A 8.b, alatti 
pontozott helyre „ az Ilka patak 1+922-2+952 km. sz. közötti-, továbbá az Ilka mellékág 0+000-0+950 km. sz. közötti" 
szöveg kerül. A „szerinti" szó kimarad. A teljesítés igazolás és a 15 napos fizetési határidő rendbe van.

Köszönöm a munkáját:

Maradok tisztelettel:

Óvári László

From: Újlaki Anikó rmailto:uilakiantko@qod.hul
Sent: Friday, April 01, 2022 11:36 AM
To: vqtqod@tir.hu
Cc: Mucsi László
Subject: Szerződés tervezet jóváhagyása

Tisztelt Óvári László Igazgató Úr! Kedves László!
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Személyes megbeszélésünkre hivatkozva, mellékelten megküldöm a szerződés tervezetet. 
A sárgával jelölt részekben kérem még a jóváhagyást, illetve kiegészítést.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Újlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
E-mail: ujlakianiko@god.hu
Tel.: +3630 263 6525
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Üzemeltetési szerződés

amely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., 
képviseletében eljár: Markó József Polgármester) mint tulajdonos (továbbiakban: 
Tulajdonos)

másrészről Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulat (székhely: 2131 Göd, Csokonai u. 22., cg: 13-16-000084., 
képviseletében eljár: Óvári László cégvezető) mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) 
között a mai napon alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7. §(3) bekezdése szerint a hélyi 
önkormányzatnak a tulajdonában lévő vizekről és vízilétesítményekről a központi és az 
önkormányzati költségvetésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával, illetve 
vízgazdálkodási társulat útján kell gondoskodnia. Göd Város Önkormányzata a Gödöllő-Vác 
Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási társulat tagjaként e 
feladatai ellátásról vízgazdálkodási társulat útján kíván gondoskodni.

II.

1. Tulajdonos megrendeli, Üzemeltető pedig vállalkozik arra, hogy Tulajdonos tulajdonát 
képező, e szerződés 2-9. pontjában felsorolt ingatlanokon a jogszabályokban előírt 
közcélú vízgazdálkodási feladatokat (iszap kitermelés, nád- és gazkaszálás, hulladék 
eltávolítás stb.) ellátja. Ezen ingatlanok a:

2. 3913 hrsz-ú és a 3989 hrsz-ú ingatlannak a 2+952 kmsz- 1+922 kmsz-ig, vagyis a 
Honvéd sortól az Otthon utcai ingatlanok hátsó telekhatáráig, illetve ezen ponttól a 
Kolozsvári utcáig terjedő szakasza

3. 4894 hrsz-ú ingatlan 3+571 kmsz - a 3+240 kmsz-ig, vagyis a Révay utcától vízfolyás 
irányában a Kálmán utcáig terjedő szakasza.

4. 4662 hrsz-ú ingatlannak az 1+540 kmsz-től terjedő szakasza, vagyis a Duna úttól a 
Pesti útig terjedő szakasza

5. 4604/6 vagyis a Kisfaludy utca alatti híd
6. 4604/18 vagyis a József utca alatti gyalogos híd
7. 4604/24 vagyis a Kolozsvári út alatti áteresz
8. 6241 hrsz-ú ingatlannak a +600 kmsz- 0+950 kmsz-ig terjedő szakasza, vagyis a Vasút 

utcától a Klára utcáig terjedő szakasza,
9. 4749 hrsz-ú ingatlannak 0+00 kmsz- 0+600 kmsz-ig terjedő szakasza.
10. Üzemeltető vállalja, hogy nevezett ingatlanokon a jogszabályokban előírt közcélú 

vízgazdálkodási feladatokat (iszap kitermelés, cserjeirtás, nád- és gazkaszálás, 
hulladék eltávolítás stb.) ellátja és ezért a Tulajdonos az éves költségvetésében 
megállapításra kerülő mértékű differenciált érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére 
vállal kötelezettséget.

11. A differenciált érdekeltségi hozzájárulás mértékének megállapításához Üzemeltető a 
Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 9.2.4.6. pontja alapján elkészíti a 
használatába vett vízfolyás tárgyévi üzemelési, fenntartási, fejlesztési munkáinak 
műszaki és pénzügyi tervezetét és azt tárgyévet megelőző év október 15. napjáig átadja 
a Tulajdonos képviselőjének.

12. A Tulajdonos az Üzemeltetőtől megkapott tervezet alapján a tárgyévi költségvetésébe 
beállítja a differenciált érdekeltségi hozzájárulás összegét, amelyet Üzemeltető 
küldöttgyűlése határozatban fogad el. Amennyiben a Tulajdonos az Üzemeltető 
tervezetében szereplő differenciált érdekeltségi hozzájárulás mértékénél kevesebb 
forrást tud biztosítani, felek közösen állapítják meg a csökkentett összegű differenciált
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érdekeltségi hozzájárulás műszaki tartalmát, a tárgyévben elvégzendő
feladatok jelegét és mennyiségét. Vita esetén a Tulajdonos álláspontja a meghatározó.

13. Üzemeltető a differenciált érdekeltségi hozzájárulás műszaki tartalmát I. o. 
minőségben végzi el. Felelőssége a üzemeltetésbe vett vízfolyáson a differenciált 
érdekeltségi hozzájárulás mértékéig elvégzett munkák I. o. minőségére teljed ki.

14. Felek a szerződést határozatlan időre kötik.
15. Megszűnik a szerződés, ha a Társulat bármely okból megszűnik.
16. Jelen szerződést bármely fél a másik fél felé tett írásbeli nyilatkozatával 90 napos 

határidővel a tárgyév utolsó napjára felmondhatja.
17. Tulajdonos képviseletében eljáró személyt jelen szerződés megkötésére Göd Város 

Önkormányzatának Képviselő-Testülete 237/2007.(IX.26.) számú határozatával 
hatalmazta fel, ezen határozat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

18. Felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatban a kapcsolattartásra 
kijelölt személy: - Tulajdonos részéről: Markó József polgármester, Üzemeltető 
részéről: Óvári László igazgató.

19. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. 
szabályait tartják irányadónak.

Felek fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Göd, 2007.novenjber ..f

Óvári László

Gödöllő-Vác.Téfségi Környezetvédelmi, 
Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási 
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
a Képviselő-testület 2007. szeptember 26-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

237/2007. (IX. 26.) sz. Ök. határozat

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Üzemeltetési szerződést köt a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulattal az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon a jogszabályban előírt 
közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátásra.
/szerződés-tervezet a határozat melléklete/
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Kiadn

Jónást
Göd, \


