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Előterjesztés
Aszód város területén történő utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő
hozzájárulásról szóló rendelet megalkotására

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 21. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladat a víziközmű-szolgáltatás.
Az Aszódi Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat befelezi működését, jelenleg elszámolás
alatt van, a cégbíróságon kezdeményeztrék az elszámolás után a megszűnését. Csatoljuk ehhez
a tárolt cég kivonatot.
A Társulat működéséig a Társulat gondoskodott az érdekeltségi hozzájárulás beszedéséről,
azonban a továbbiakban utólagos csatlakozás esetén az önkormányzatnak kell az utólagos
csatlakozást engedélyezni, illetve a hozzájárulást beszedni.
A 2016. évi XLI. törvény módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt
(továbbiakban: Vízgazdálkodási törvény), amely alapján az önkormányzatoknak lehetősége
van arra, hogy a víziközmű beruházással érintett területre kiterjedő hatállyal
önkormányzati rendeletben állapítsa meg az utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi
feltételeit, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékét.
A Vízgazdálkodási törvény 45.§ (12) bekezdése szerint alapján tehát felhatalmazást kap a
települési önkormányzat, hogy – amennyiben a beruházás műszaki átadása már megtörtént
– a víziközmű beruházással érintett területre kiterjedő hatállyal önkormányzati rendeletben
állapítsa meg az utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint az utólagos
csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékét. Az önkormányzati rendeletben fizetési
kötelezettség nem írható elő abban az esetben, ha az érintett érdekeltségi egység után
társulati érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került, de annak befizetése nem történt
meg.
A fent leírtak alapján javasoljuk helyi rendelet alkotását a víziközművekre történő
utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint az utólagos csatlakozásért
fizetendő hozzájárulás mértékétnek meghatározására.
A megépült házi szennyvízvezeték és az utcai törzshálózattal együtt létesült bekötővezeték
összekötése, azaz a közcsatornára történő rákötés csak a Szolgáltató (DAKÖV Kft.)
szakfelügyelete mellett történhet meg.
A meglévő hálózatra történő utólagos csatlakozás esetén a hozzájárulás mértéke:
a) ivóvíz törzshálózatra történő csatlakozás esetén
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aa)Új önálló rendeltetési egység esetében (fővízmérős csatlakozás): 100.000 Ft + Áfa 1db.
fogyasztási egységre
ab) A meglévő bekötővezetéken bővített vízmennyiség fogyasztása (fővízmérős illetve
mellékmérős csatlakozás): 100.000Ft + Áfa x bővítendő egységek száma
b) szennyvíz törzshálózatra történő csatlakozása esetén
ba) Új önálló szennyvízkibocsátó rendeltetési egység esetében 200.000 Ft + Áfa 1 db kibocsátó
egységre
bb) Meglévő bekötő vezetéken bővített szennyvízkibocsátás esetében 200.000 Ft+ Áfa x
bővítendő egységek számával
Fogyasztási illetve kibocsátó rendeltetési egység = 0,5m3/nap átlagos vízfogyasztást illetve
szennyvízkibocsátást generáló hely.
Egy érdekeltségi (rendeltetési) egység egy háztartás átlagos napi vízfogyasztásának felel meg.
A 200.000.- Ft egységenként megállapított ár az Aszód illetékességi területén megépített
csatornahálózatok közműfejlesztési hozzájárulásának átlagát jelenti.
A Vízgazdálkodási törvény hatályba lépése után a nem lakossági felhasználók esetében
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást már nem szedheti be az önkormányzat, hanem a
víziközmű-szolgáltató részére fizetik a nem lakossági felhasználók.
A Vízgazdálkodási törvény 69. § (1) bekezdés szerint a nem lakossági felhasználó a víziközműszolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközműfejlesztési hozzájárulást fizet
a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó
szolgáltatási kapacitásért,
b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa
kezdeményezett bővítésé-ért,
c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt
emelése esetében, továbbá
d) az új bekötés megvalósítását megelőzően.
(2) Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és
intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint
normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési
célt szolgáló egyéb intézménynek.
A vízgazdálkodási társulatokról szóló 60/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés
i) pontja értelmében a települési önkormányzatnak víziközmű elnevezésű elkülönített számlát
kell nyitnia, a rendeletben tervezett díjakat erre a számlára kell majd megfizetni (víziközműszámla);
A közműves szennyvízelvezető és ivóvíz hálózathoz történő utólagos csatlakozásért fizetendő
hozzájárulással kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat célszerű lenne, ha a képviselőtestület átruházná a polgármesterre, ezért az SzMSzt is kiegészítjük.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az alábbiakról
rendelkezik: fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó

2

jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Erre
tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt időpontja 2020. április 1. napja.
Részletes indokolás
az 1.-2. §-okhoz
Általános rendelkezéseket, így a rendelet hatályát és értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
a 3-4. §- hoz
A csatlakozási hozzájárulás mértékét, a csatlakozás egyéb feltételeit tartalmazza.
az 5-6. § -hoz
Rögzíti, hogy a díj megfizetése alól felmentés nem adható, viszont a természetes személyeket
a polgármester 12 havi részletfizetési kedvezményben részesítheti.
a 7. § -hoz
Aszód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (II.6.)
önkormányzati rendelettel teremt összhangot.
a 8. § -hoz
Rögzíti, hogy nem adóról van szó, ugyanakkor behajtására az adóigazgatási szabályokat kell
alkalmazni.
a 9. § -hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Kérem, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Aszód, 2020. 02. 20.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta: Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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Aszód Város Képviselő-testületének
/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás
műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő
hozzájárulás mértékéről
( tervezet )
Aszód Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
A rendelet hatálya
1. §
1. § (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a helyi építési szabályzat és szabályozási terv szerinti
beépítésre szánt területen kialakításra kerülő, illetve a beépített területen kialakult ingatlanok
közműves szennyvízelvezető hálózatra és közműves ivóvízhálózatra történő utólagos
közműcsatlakozására.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya azon nem lakossági felhasználókra, akik a víziközműszolgáltatásról szóló törvény alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelesek.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Közmű: szennyvíz vagy ivóvíz gerincvezetéke és a telekhatárig terjedő bekötővezeték.
2. Érdekeltségi egység: egy érdekeltségi egységnek számít az érdekeltségi területen:
a) lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében egy érdekeltségi egység minden olyan ingatlan,
amely a közműves ivóvízellátás szempontjából egy önálló fogyasztási helynek számít, így
különösen:
aa) azon ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi szám alatt tartanak
nyilván (így különösen egy családi házas ingatlan vagy egy társasházi lakás, ide nem értve
azonban a még be nem épített lakótelket);
ab) az egy helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon belül egy egységnek számít az önálló
lakáshasználat, vagyis egy olyan helyiség-csoport, amit az ingatlanban önálló lakásként
birtokolnak és használnak;
ac) több szomszédos, de más és más helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlan egy
egységnek számít, ha azokat természetben egy lakóingatlanként birtokolják és használják;
b) nem lakáscélra hasznosított ingatlanok esetében rendeltetés az a használati cél, amelyre az
építmény, az önálló rendeltetési egység vagy a helyiség létesül, illetve amire használják.
3. Nem lakáscélú helyiség: a helyiség nem lakáscélú, ha kizárólag ipari, építőipari,
mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi,
rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célt
szolgál.
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4. Újonnan beépítésre szánt terület: azon beépítésre szánt terület, amely jellemzően új
beépítettségű, illetve további beépítés céljára szolgáló területrész, az érvényes rendezési terv
szerint megállapítva.
5. Csatlakozási hozzájárulás: a közműszolgáltatást igénybevevők által fizetendő, a
szolgáltatási területen lévő ivóvíz közmű, szennyvízközmű fejlesztését és állagmegőrzését
célzó, az utólagos rákötés esetében érdekeltségi egységenként fizetendő összeg.
6. Víziközmű-szolgáltató: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
7. Szennyvízelvezetési hely: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti szennyvízelvezetési hely.
A közműves szennyvízelvezető-hálózathoz és ivóvízhálózathoz történő utólagos
csatlakozás feltételei
3. §
(1) Az az ingatlantulajdonos, aki a víziközmű társulatban bármely okból nem vett részt, a
közművekre utólag csak a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával, a víziközműszolgáltató által jogszabály alapján meghatározott, valamint a jelen rendeletben foglalt egyéb
feltételekkel köthet rá.
(2) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-hálózatra csak a műszaki átadást követően
lehet rácsatlakozni, amennyiben a rácsatlakozás műszaki feltételei a víziközmű-szolgáltató
igazolása alapján biztosítottak.
(3) A közműves szennyvízelvezető hálózathoz,ivóvízhálózathoz történő utólagos
csatlakozásért a tulajdonos szennyvízelvezetési helyenként és ivóvízhálózatra történő utólagos
csatlakozásért vízvételi helyenként hozzájárulást köteles fizetni.
(4) A meglévő hálózatra történő utólagos rákötés esetében a csatlakozási hozzájárulás
mértéke:
a) lakáscélú érdekeltségi egységenként ivóvíz közmű esetében 100.000,- Ft+Áfa,
b) lakáscélú érdekeltségi egységenként szennyvíz közmű esetében: 200.000,- Ft+Áfa.
A hozzájárulás összegét az Önkormányzat elkülönített víziközmű-számlájára kell megfizetni.
(5) A csatlakozási hozzájárulás összegét ezt követően a képviselő-testület évente a
költségvetési rendeletében határozza meg.
(6) A nem lakáscélú érdekeltségi egységek utólagos rákötése esetében a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal Elnöke által rendeletben meghatározott mértékű víziközmű
fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltatónak kell megfizetni.
(7) Amennyiben az újonnan beépítésre szánt területen az új lakóterületek településrendezési
szerződés keretében kerülnek kialakításra, úgy a csatlakozási hozzájárulás összegét a
szerződésben meghatározottak szerint kell megfizetni. Szerződés hiányában a kiépített ivóvíz,
szennyvízhálózattal nem rendelkező területen lévő ingatlanok bekötése során az érdekeltségi
egységek után fizetendő csatlakozási hozzájárulás összegére az (4) bekezdésben
meghatározottak az irányadók.
(8) A csatlakozási hozzájárulás nem osztható, minden esetben egy rendeltetési egység
számolandó.
(9) A fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, tulajdonközösség esetén a
tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terheli.
(10) Az utólagos csatlakozó hozzájárulás megfizetését az Önkormányzat a víziközműszolgáltató erre rendszeresített kartonján igazolja, mely ellenében a víziközmű-szolgáltatóval a
szolgáltatási szerződés megköthető.
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4. §
(1) Jelen rendeletben szabályozott hozzájárulások megfizetésére kötelezett a már meglévő
közmű hálózatra mindaddig nem csatlakozhat rá, amíg a hozzájárulás teljes összegét az
Önkormányzat javára meg nem fizeti, illetve a részletfizetési kérelmét a polgármester nem
bírálta el.
(2) Ha az ingatlan tulajdonosa a hozzájárulás teljes összegének megfizetése előtt az ingatlant
elidegeníti, a még fennálló hátralékot egy összegben köteles megfizetni, ennek hiányában a
fizetési kötelezettség a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés megkötésétől az új tulajdonost
terheli.
(3) Ha a magánszemély tulajdonos a hozzájárulás összegének megfizetése előtt elhalálozik, az
örökös, amennyiben az örökhagyó részletekben már megkezdte a teljesítést, változatlan
feltételekkel fizetheti tovább a hátralékot, vagy dönthet a fennmaradó rész egy összegben
történő megfizetéséről.
Utólagos csatlakozási hozzájárulással kapcsolatos kedvezmények
5. §
(1) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható.
(2) Az Önkormányzat az utólagos csatlakozót anyagi helyzetére tekintettel külön kérelemre,
indokolt esetben legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben részesítheti.
(3) A közműves szennyvízelvezető és ivóvíz hálózathoz történő utólagos csatlakozásért
fizetendő hozzájárulással kapcsolatos önkormányzati hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület
a polgármesterre ruházza át.
Mentességek
6. §
Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes:
a) aki korábban még nem kötött rá a közműves szennyvízelvezető-hálózatra és ivóvízhálózatra,
de az adott szennyvízelvezetési hely és ivóvízvételi hely vonatkozásában a hozzájárulás
megfizetését igazolni tudja,
b) korábban önerős beruházásban megvalósított víziközmű hálózat építésében igazolt módon
részt vállalt.
Aszód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (II.6.)
önkormányzati rendelete módosítása
7. §
Aszód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (II.6.)
önkormányzati rendelete 3. melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:
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(Az átruházott hatáskörök jegyzéke
I. A polgármesterre átruházott hatáskörök)
„14. Dönt a közműves szennyvízelvezető és ivóvíz hálózathoz történő utólagos csatlakozásért
fizetendő hozzájárulással kapcsolatos önkormányzati ügyekben.”
Vegyes és záró rendelkezések
8. §
A csatlakozási hozzájárulás nem minősül adónak, behajtására azonban az adóigazgatási eljárási
szabályokat kell alkalmazni.
9. §
Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

Aszód, 2020. február 26.

Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:

Aszód Város Képviselő-testületének ……./2020. (…….) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló
víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért
fizetendő hozzájárulás mértékéről
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás:
Költségvetési hatás:
Környezeti, egészségügyi
Adminisztratív terheket
Egyéb hatás:
következmények:
befolyásoló hatás:
A helyi lakosság szempontjából a Költségvetési szempontból a Nincsenek.
Nincs.
Nincs.
társadalmi hatások különfélék
rendelet megalkotása
lehetnek. Egyes építkezések
valószínűleg enyhén pozitív
költsége értelemszerűen nőni fog, hatást eredményez az ebből
ez kedvezőtlenül érinti az
fakadó bevételek miatt.
építkezőket. Társadalmi érdek
azonban, hogy a közműhálózat
megfelelően működjék, így aki ezt
tovább terheli, annak az általa is
megnövekedett közmű rendszer
fenntartási, fejlesztési költségeihez
is hozzá kell járulnia.
A rendelet törvényi felhatalmazáson alapuló megalkotása lehetővé teszi annak a jogalkotói szándéknak a megvalósulását, hogy az
A rendelet megalkotása
szükséges, mert:
önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételei, valamint az utólagos
csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértéke megállapításra kerüljön helyi szinten.
A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű hálózatra történő utólagos
A rendelet megalkotásának
csatlakozással kapcsolatos kérdések tisztázatlanok maradnának, amely akadályozhatja a víziközmű beruházások
elmaradása esetén várható
megvalósításával összefüggő lakossági
következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat
A Cg.13-16-000061 cégjegyzékszámú Aszódi Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat "elszámolás alatt"
(2170 Aszód, Kossuth L. u. 59.) cég 2020. február 9. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok
1.

Általános adatok
Cégjegyzékszám:13-16-000061
Cégforma:
Vízgazdálkodási társulat
Bejegyezve:
1998/06/03

2.
2/2.

A cég elnevezése
Aszódi Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat "elszámolás alatt"
A változás időpontja: 2019/05/14
Bejegyzés kelte: 2019/06/17 Közzétéve: 2019/06/19
Hatályos: 2019/05/14 ...

3.
3/2.

A cég rövidített elnevezése
Aszódi Viziközmű Társulat "e. a."
A változás időpontja: 2019/05/14
Bejegyzés kelte: 2019/06/17 Közzétéve: 2019/06/19
Hatályos: 2019/05/14 ...

5.
5/1.

A cég székhelye
2170 Aszód, Kossuth L. u. 59.
Hatályos: 1997/12/16 ...

8.
8/1.

A létesítő okirat kelte
1997. december 16.
Hatályos: 1997/12/16 ...

8/2.

1999. június 17.
Hatályos: 1999/07/21 ...

8/3.

1999. október 15.
Hatályos: 2000/08/02 ...

8/4.

1999. november 19.
Hatályos: 2000/08/02 ...

8/5.

1999. december 3.
Hatályos: 2000/08/02 ...

8/6.

2001. január 12.
Hatályos: 2001/03/05 ...

8/7.

2003. június 20.
Hatályos: 2003/10/28 ...

8/8.

2004. május 24.
Hatályos: 2004/08/25 ...
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8/9.

2004. december 8.
Hatályos: 2005/01/17 ...

8/10.

2007. november 24.
Bejegyzés kelte: 2008/02/07 Közzétéve: 2008/03/06
Hatályos: 2008/02/07 ...

8/11.

2008. április 29.
Bejegyzés kelte: 2008/06/25
Hatályos: 2008/06/25 ...

8/12.

2009. május 5.
A változás időpontja: 2009/05/05
Bejegyzés kelte: 2009/10/20
Hatályos: 2009/05/05 ...

8/13.

2012. május 10.
Bejegyzés kelte: 2012/06/19 Közzétéve: 2012/07/12
Hatályos: 2012/06/19 ...

8/14.

2014. március 27.
Bejegyzés kelte: 2014/05/14 Közzétéve: 2014/05/29
Hatályos: 2014/05/14 ...

8/15.

2019. június 14.
Bejegyzés kelte: 2019/06/17 Közzétéve: 2019/06/19
Hatályos: 2019/06/17 ...

902.
9/8.

A cég tevékenysége
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/21
Hatályos: 2013/02/04 ...

9/9.

4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/21
Hatályos: 2013/02/04 ...

10.
10/1.

A működés befejezésének időpontja
Határozatlan.
Hatályos: 1997/12/16 ...

13.
13/14.

A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
Bagyin József (an.: Gyetven Anna)
Születési ideje: 1947/04/20
2100 Gödöllő, Batthyány Lajos utca 44.
Adóazonosító jel: 8293282835
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: egyéb
Jogviszony kezdete: 2019/05/14
A változás időpontja: 2019/08/27
Bejegyzés kelte: 2019/08/27 Közzétéve: 2019/08/29
Hatályos: 2019/08/27 ...

20.
20/4.

A cég statisztikai számjele
12351011-7112-214-13.
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Bejegyzés kelte: 2014/03/19 Közzétéve: 2014/04/03
Hatályos: 2014/03/19 ...
21.
21/4.

A cég adószáma
Adószám: 12351011-1-13.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 1997/12/16
A változás időpontja: 2007/01/01
Bejegyzés kelte: 2012/06/21 Közzétéve: 2012/07/05
Hatályos: 2007/01/01 ...

25.
25/1.

A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának időpontja
A megszűnés elhatározásának dátuma: 2019. május 14.
Bejegyzés kelte: 2019/06/17 Közzétéve: 2019/06/19
Hatályos: 2019/06/17 ...

26.
26/1.

A végelszámolás kezdete és befejezése
A végelszámolás kezdetének időpontja: 2019. május 14.
A végelszámolás befejezésének időpontja:2019. december 31.
(Bejegyzés alatt)

45.
45/2.

A cég elektronikus elérhetősége
A cég kézbesítési címe:
viz.kozmu@invitel.hu
A cég e-mail címe:
viz.kozmu@invitel.hu
A változás időpontja: 2014/11/27
Bejegyzés kelte: 2015/01/10 Közzétéve: 2015/03/04
Hatályos: 2014/11/27 ...

49.
49/1.

A cég cégjegyzékszámai
Cégjegyzékszám: 13-16-000061
Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2017/04/29 Közzétéve: 2017/05/06
Hatályos: 2006/07/01 ...

59.
59/1.

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 12351011#cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/26
Bejegyzés kelte: 2018/07/01 Közzétéve: 2018/07/04
Hatályos: 2018/06/26 ...

II. Cégformától függő adatok
1.
1/1.

A társulat típusa
Viziközmű Társulat
Hatályos: 1997/12/16 ...

2.
2/11.

Az ellenőrző bizottsági/felügyelő bizottsági tag(ok) adatai
Gólyáné Dudás Edit (an.: Aszódi Ilona)
2192 Hévízgyörk, Fürst S. utca 56.
Jogviszony kezdete: 2014/11/28
Jogviszony vége: 2019/11/28
A változás időpontja: 2014/11/27
Bejegyzés kelte: 2015/01/10 Közzétéve: 2015/03/04
Hatályos: 2014/11/27 ...
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2/12.

Dr. Bódyné Vágó Katalin (an.: Tuka Erzsébet)
1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 34. 4. em. 2.
Jogviszony kezdete: 2014/11/28
Jogviszony vége: 2019/11/28
A változás időpontja: 2014/11/27
Bejegyzés kelte: 2015/01/10 Közzétéve: 2015/03/04
Hatályos: 2014/11/27 ...

2/14.

Nemecz-Ézsiás János (an.: Czeba Erzsébet)
2182 Domony, Iskola utca 5/A.
Jogviszony kezdete: 2017/04/27
Jogviszony vége: 2022/04/27
A változás időpontja: 2017/04/27
Bejegyzés kelte: 2017/05/23 Közzétéve: 2017/05/25
Hatályos: 2017/04/27 ...

Készült: 2020/02/09 12:55:10.
Microsec zrt.
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