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Tisztelt Képviselő-testület!
I.

2016. évi bérleti díj megállapítása:

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 27. napján tartott
rendkívüli ülésén döntött az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást és
szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közművekre vonatkozó vagyonkezelési szerződésnek 2015.
szeptember 1. napjától történő – ágazatonként külön okiratba foglalva - bérleti-üzemeltetési
szerződéssé módosításáról. Ugyanezen ülésen döntött továbbá a KEOP-1.2.0/2F/09-20100077 azonosító számú, „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító
telepének bővítése” című pályázat során kiépült vagyonelemek bérleti üzemeltetési szerződés
keretében a Bácsvíz Zrt-nek történő üzemeltetésre átadásáról (a továbbiakban: bérletiüzemeltetési szerződés).
Az aláírt bérleti-üzemeltetési szerződéseket a Bácsvíz Zrt., mint víziközmű-szolgáltató a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 22. § (1)
bekezdésének megfelelően 2015. szeptember 16. napján küldte meg a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére jóváhagyásra.
A bérleti-üzemeltetési szerződések 4.2.5. pontja határozza meg a bérleti díjat, mely akként
került kikalkulálásra, hogy azok 2015. szeptember 1. napjától 2015. december 31. napjáig, 1/3
évre arányosak.
A tárgyi üzemeltetési szerződések, egyebek mellett arról is rendelkeznek, hogy a szerződés
tárgyát képező vízi-közművek használatáért a Víziközmű-szolgáltató által az Ellátásért felelős
részére fizetendő bérleti díjat a 2016. évtől kezdődően a tárgyévet megelőző év november 30.
napjáig állapítják meg közös megegyezéssel a felek.
A Hivataltól a testületi ülés időpontjáig azonban visszajelzés nem érkezett arra vonatkozóan,
hogy a jóváhagyásra felterjesztett bérleti-üzemeltetési szerződéseket maradéktalanul
elfogadta-e.
A Vksztv. 74. § (4) bekezdése alapján felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben
állapítsa meg a használati díjak mértékét. A Vksztv. 87. § (1) bekezdése alapján a 74. § (4)
bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos
megállapodásban meghatározott használati díj alkalmazandó.
Tekintettel arra, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának esetében 2015. július 1-jén a
2012. december 21. napján megkötött, és ezt követően többször módosított vagyonkezelési
szerződés volt hatályban, nem egyértelmű annak megítélése, hogy a bérleti díj alapjául a
vagyonkezelési díjtétel szolgál-e, vagy tárgyi esetben a felek által 2015. szeptember 1.

napjától módosított üzemeltetési jogcímhez kapcsolódó – egész évre arányosított, azaz
háromszoros - díjtétel az irányadó. Ennek tisztázása érdekében állásfoglalást kértem a
Hivataltól.
A jelen előterjesztésem I. pontját összefoglalva, javaslom tudomásul venni azt, hogy a 2016.
évi bérleti díj megállapítására a bérleti-üzemeltetési szerződéstől eltérően 2015. november 30.
napjáig nem kerül sor, tekintettel arra, hogy a Vksztv. 87. § (1) bekezdése alapján a 74. § (4)
bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos
megállapodásban meghatározott használati díj alkalmazandó. Ennek tudomásul vétele
érdekében a Bácsvíz Zrt-t is megkerestem. A Bácsvíz Zrt. nyilatkozata jelen előterjesztésem
1. mellékletét képezi.
II.

Vagyonértékelés kiegészítése:

A VIKÖV Víziközmű Kft. elkészítette, és benyújtotta a Lajosmizse Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő, továbbá a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú, „Lajosmizse
Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázat
során kiépült vízközművek vonatkozásában a - 2015. augusztus 14. fordulónapi vagyonértékelést, melyet a Képviselő-testület szintén a 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésén
hagyott jóvá. A VIKÖV Víziközmű Kft-től az árajánlatokat akként kértük be, hogy azok
terjedjenek ki a víziközműnek minősülő alábbi telkek értékelésére is:
Csatornaszolgáltatás keretében:
- 11141090049 eszközszámú, 8 ha 7899 m2 nagyságú telek, melynek helyrajzi
száma 0401/5
Ivóvíz szolgáltatás keretében:
- 11141090028 eszközszámú, 420 m2 nagyságú telek, melynek helyrajzi száma
708/4
- 11141090029 eszközszámú, 1 ha 9387 m2 nagyságú telek, melynek helyrajzi
száma 0275/13
A hivatkozott vagyonértékelés azonban ezen elemeket nem tartalmazta, melyet 2015. október
6. napján észleltünk. Erre tekintettel kértük a VIKÖV Víziközmű Kft-t a vagyonértékelés
kiegészítésére, melyet 2015. november 17. napján megküldött. A tárgyi kiegészítés jelen
előterjesztésem 2. mellékletét képezi.
A jelen előterjesztésem I. pontját összefoglalva, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek,
hogy döntsön a VIKÖV Víziközmű Kft. által 2015. november 17. napján benyújtott
vagyonértékelés elfogadásáról, és a vagyonértékelés alapján a víziközművek vagyonértékének
a számviteli nyilvántartásban 2015. december 1. napjával történő átvezetéséről. Javaslom
továbbá a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy jelen ülésen döntsön a 2015. szeptember 1.
napjától hatályos bérleti-üzemeltetési szerződések 3. és 4. melléklet szerinti módosításáról, és
ezzel vonja a szerződések hatálya alá az érintett víziközműnek minősülő ingatlanokat.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a jelen bekezdés szerinti
javaslatomat a Képviselő-testület elfogadja, úgy intézkedni kell a vagyonkezelési jog
ingatlan-nyilvántartásból való törléséről.
III.

A víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030 közötti időszak gördülő fejlesztési
tervének véleményezése:

A Vksztv. 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága
érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő
fejlesztési terv (a továbbiakban: Terv) felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből
áll. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
VIII/A. fejezete állapítja meg a Tervvel kapcsolatos részletszabályokat, melyeket az alábbiak
szerint összegezek.
A Terv víziközmű-szolgáltatási ágazaton belül víziközmű-rendszerenként és fejlesztési
ütemenkénti bontásban tartalmazza az elvégzendő beruházási, felújítási és pótlási feladatokat.
Célja az, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának műszaki állapota
megfelelő színvonalú legyen ahhoz, hogy a víziközmű-szolgáltatás folyamatosan és
költséghatékonyan biztosítható legyen. A Tervet minden év szeptember 15. napjáig kell
benyújtani a Hivatalhoz, mely határidőben megtörtént. A Hivatal a jóváhagyott felújítási és
pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi. A beruházási
terv, valamint a felújítási és pótlási terv az alábbi felsorolás szerinti bontásban tartalmazza a
benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat:
I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (1. év),
II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2–5. év),
III. ütem: távlati műszaki terv és költségbecslés (6–15. év).
A Hivatal a Terv készítésére kötelezett indokolt kérelmére az I. ütemben előirányzott
feladatok átütemezéséhez abban az esetben járulhat hozzá, ha a feladatok megvalósítása
valamilyen külső oknál fogva ellehetetlenült, vagy a Terv készítése óta bekövetkezett változás
miatt más víziközmű-fejlesztés megvalósítása kap elsőbbséget. A II–III. ütemek esetén a
következő Terv benyújtásakor van lehetőség a szükséges átütemezés végrehajtására.
Erre tekintettel jelen előterjesztésem 5. mellékletét képezi a 2016-2030. évre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv víziközmű ágazatonként külön bontva. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a 2016-2030. évre vonatkozó tervek tartalmának tudomásul vételére.
IV.

Vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolás:

Az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást és szennyvízelvezetést szolgáló víziközművekre vonatkozó vagyonkezelési szerződésnek 2015. szeptember 1. napjától történő –
ágazatonként külön okiratba foglalva - bérleti-üzemeltetési szerződéssé módosítására
tekintettel a Bácsvíz Zrt. a 2012. december 21. napján megkötött, és ezt követően többször
módosított vagyonkezelési szerződés, valamint a bérleti-üzemeltetési szerződések VI. 8.
pontja alapján megküldte az Önkormányzatunk részére a vagyonkezelési szerződéshez
kapcsolódó záró elszámolást.
A bérleti-üzemeltetési szerződések VI. 8. pontja rendelkezik arról, hogy a felek
megállapodtak abban, hogy a Víziközmű-szolgáltató által az Alapszerződés hatályba
lépésének dátumától 2015. augusztus 31. napjáig az Alapszerződés és Módosításai tárgyát
képező víziközművekkel kapcsolatban elszámolt, de pótlásra-felújításra fel nem használt
értékcsökkenés összegéről a Víziközmű-szolgáltató 2015. szeptember 30. napjáig elszámolást
készít és azt az Ellátásért felelős részére megküldi. Felek az elszámolásban foglaltaknak
megfelelően a pénzügyi rendezést – a vagyonkezelési szerződés 51. pontjában foglaltak

szerint – a bérleti-üzemeltetési szerződésmódosítás hatályba lépését követő 6 hónapon belül
teljesítik.
A tárgyi záró elszámolás alapján 2013. január 1. napja és 2015. augusztus 1. napja
közötti időszakra vonatkozóan Lajosmizse Város Önkormányzatának 1.384.726 forintot
kell megfizetnie a szerződésmódosítás hatályba lépéstől számított 6 hónapon belül a
Bácsvíz Zrt. részére.
A tárgyi fizetési kötelezettség Lajosmizse Város Önkormányzatának
költségvetésében történő átvezetésére a következő ülésen kerül sor.

2015.

évi

A vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolás teljes terjedelmében jelen
előterjesztésem 6. mellékletét képezi, azonban kipostázásra annak csak első oldala kerül, mely
tartalmazza a teljes dokumentum összesítését. A vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó
záró elszámolás terjedelme miatt papír alapon nem kerül kiküldésre. A záró elszámolás
elérhető a www.lajosmizse.hu weboldalon a Települési önkormányzat menüpontban a
Képviselő-testületi dokumentumok között a 2015. 11. 26. dátumú előterjesztéseknél.
A jelen pontban leírtakat összefoglalva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a záróelszámolás
megtárgyalására és elfogadására.
Mellékletek jegyzéke:
1. melléklet: Bácsvíz Zrt. használati díjjal kapcsolatos nyilatkozata
2. melléklet: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő vízközművekre
vonatkozó, 2015. augusztus 14. fordulónappal elkészített vagyonértékelés kiegészítése
3. melléklet: 2015. szeptember 1. napjától hatályos, ivóvízellátást szolgáló víziközművekre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés I. módosítása
4. melléklet: 2015. szeptember 1. napjától hatályos, szennyvízelvezetést szolgáló víziközművekre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés I. módosítása
5. melléklet: 2016-2030. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv víziközmű
ágazatonként külön bontva
6. melléklet: A vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolás.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
I.
Határozat-tervezet
.../2015. (...) ÖH
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek használati
díjával kapcsolatos döntés meghozatala
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
tudomásul veszi azt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló közműves ivóvízellátást
és szennyvízelvezetést szolgáló víziközművekre vonatkozó, Bácsvíz Zrt-vel 2015.
szeptember 1. napjától módosított bérleti-üzemeltetési szerződésektől eltérően 2015.
november 30. napjáig nem kerül sor a 2016. évi bérleti díj megállapítására, tekintettel
arra, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 87. § (1)
bekezdése alapján - a 74. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet

hatálybalépéséig - a 2015. július 1-jén hatályos megállapodásban meghatározott
használati díj alkalmazandó.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. november 26.
II.
Határozat-tervezet
.../2015. (...) ÖH
Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
tulajdonában
álló
vagyonértékelésének kiegészítésével kapcsolatos döntések meghozatala

víziközművek

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elfogadja az Önkormányzat tulajdonában álló közműves ivóvízellátást, valamint
szennyvízelvezetést szolgáló víziközművekre vonatkozó, VIKÖV Víziközmű Kft.
által 2015. november 17. napján megküldött, az előterjesztés 2. mellékletét képező
vagyonértékelés kiegészítést. A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a
vagyonértékelés alapján 2015. december 1. napjával kerüljön átvezetésre a
víziközművek vagyonértéke a számviteli nyilvántartásban.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző
Határidő: 2015. november 26.
III.
Határozat-tervezet
.../2015. (...) ÖH
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési
szerződésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
jóváhagyja az előterjesztés 3. és 4. mellékletét képező, az Önkormányzat
tulajdonában álló ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést szolgáló víziközművek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés módosítást.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza Basky András Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott
üzemeltetési szerződés módosítások aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2015. november 26.

IV.
Határozat-tervezet
.../2015. (...) ÖH
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekre vonatkozó,
2016-2030 közötti időszak gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul
veszi az előterjesztés 5. mellékletét képező –ágazatonként külön dokumentumba
foglalt - a 2016-2030. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terveket.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2015. november 26.
V.
Határozat-tervezet
.../2015. (...) ÖH
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekre vonatkozó,
2015. augusztus 31. napjáig hatályos vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró
elszámolással kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elfogadja az előterjesztés 6. mellékletét képező Lajosmizse Város
Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekre vonatkozó, 2015. augusztus
31. napjáig hatályos vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolást,
mely szerint Lajosmizse Város Önkormányzatának 1.384.726 forintos fizetési
kötelezettsége áll fenn a Bácsvíz Zrt-vel szemben az elszámolásban foglaltak
alapján.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. november 26.

Lajosmizse, 2015. november 20.
Basky András s.k.
polgármester

1. melléklet: Bácsvíz Zrt. használati díjjal kapcsolatos nyilatkozata

2. melléklet: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő vízközművekre

vonatkozó, 2015. augusztus 14. fordulónappal elkészített vagyonértékelés kiegészítése

3. melléklet: 2015. szeptember 1. napjától hatályos, ivóvízellátást szolgáló vízi-

közművekre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés I. módosítása
itatószám: LMKOH/23/…/2015.
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

(IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS)
Mely létrejött
egyrészről

Lajosmizse Város Önkormányzata
mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban:
Ellátásért felelős

Székhely:
Teljes jogú képviselője:
Adószám:
KSH száma:
Számlaszám:
Számlavezető pénzintézet:

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Basky András polgármester
15724612-2-03
15724612-8411-321-03
10402599-00026400-00000006
K&H Bank Zrt.

másrészről:

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő (továbbiakban:
Víziközmű-szolgáltató)

Székhelye:
Teljes jogú képviselő:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Számlaszám:
Számlavezető pénzintézet:

6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
10734702-2-03
03-09-104005
12076903-00165296-00800005
Raiffeisen Bank Zrt.

között, a (továbbiakban együttesen: Felek) a mai napon, az alább megjelölt helyen és a
következő feltételekkel:
I.

PEAMBULUM

Felek megállapítják, hogy az Ellátásért felelős tulajdonában lévő, az Ellátásért felelős
közigazgatási területén elhelyezkedő, ivóvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó víziközművek
üzemeltetésére 2012. december 21. napján vagyonkezelési szerződést kötöttek, amelyet
2013. március 26., 2014. január 31., 2014. május 7. és 2015. január 26. napján
módosítottak, végül a 2015. szeptember 1. nappal bérleti-üzemeltetési szerződésre ( a
továbbiakban: Szerződés) módosítottak.
II.

RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.

Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződést a jelen szerződésmódosítás 1.
mellékletét képező 5. melléklettel egészítik ki, melyre tekintettel a Szerződést az
alábbiak szerint módosítják.

2.

Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés bevezetőjének utolsó tagmondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„amely biztosítja az Ellátásért felelős tulajdonában álló, az 1. számú mellékletben,
valamint az 5. melléklet 1. függelékében meghatározott víziközművek üzemeltetéséhez
szükséges szakmai és személyi feltételeket.”

3.

Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés I.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Ellátásért felelős kijelenti, hogy a fentiekre figyelemmel, az őt terhelő feladat-ellátási
kötelezettségének teljesítése érdekében, a meglévő és a jelen szerződés 1. számú
mellékletében, valamint az 5. melléklet 1. függelékében meghatározott víziközművagyon üzemeltetési jogát bérleti-üzemeltetési szerződés keretében Víziközműszolgáltató részére átengedi.”

4.

Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés II.1.1. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A szerződés tárgyi hatálya az Ellátásért felelős tulajdonában lévő, az Ellátásért
felelős közigazgatási területén elhelyezkedő, ivóvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó
víziközmű-rendszert alkotó, jelen szerződés 1. számú mellékletében, valamint az 5.
melléklet 1. függelékében meghatározott víziközművek bérleti-üzemeltetése. Az
Ellátásért felelős a szerződés alapján, 2015. szeptember 1. napjától határozatlan
időtartamra az 1. számú mellékletben, valamint az 5. melléklet 1. függelékében
feltüntetett műtárgyakat, eszközöket, berendezéseket, ingatlanokat a Víziközműszolgáltató használatába adja, a Víziközmű-szolgáltató azt használatba veszi, és a
jelen szerződésben meghatározott feltételekkel üzemelteti. Felek az átadás-átvételről
jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a szerződés 2. számú mellékletét, valamint az 5.
melléklet 2. függelékét képezi.”

5.

Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés II.1.2. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Jelen szerződés tárgyát képezik azon víziközmű-rendszerbővítések, valamint új
víziközmű-rendszerek is, amelyek jelen szerződés aláírását követően kerülnek üzembe
helyezésre – függetlenül attól, hogy az Ellátásért felelős beruházásban létesülnek,
vagy más módon kerülnek az Ellátásért felelős tulajdonába –, amelyek üzemeltetésbe
adása az Ellátásért felelős kötelessége. Az újonnan üzembe helyezésre kerülő
víziközművekkel az 1. számú mellékletet, ingatlannak minősülő víziközművek esetén
az 5. melléklet 1. függeléket – az Ellátásért felelős, mint a víziközművek tulajdonosa,
kezdeményezésére – ki kell egészíteni, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31.
napjáig.”

6. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés II.1.5. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„A Vksztv. 78. § (1) bekezdésének 2015. július 23. napjáig hatályos rendelkezései
alapján jelen szerződés tárgyát képező víziközművek vagyonértékelését Ellátásért
felelős 2015. augusztus 14. fordulónappal elkészítette, majd azt 2015. október 29.
nappal kiegészítette. A Vksztv. 12. § (2) bekezdése alapján vagyonértékelés jelen
bérleti-üzemeltetési szerződés 4. mellékletét, valamint az 5. melléklet 3. függelékét
képezi.”
7. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés II.2.1. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Víziközmű-szolgáltató köteles a tárgyi létesítményeket leltár (1. számú melléklet, és
5. melléklet 1. függeléke), műszaki specifikáció, rendeltetésszerű használatra való
alkalmasság szerint, az összes műszaki és üzemeltetési dokumentációval együtt
használatra átvenni.”
8. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés II.2.5. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Vksztv. 43. § (4) bekezdésben foglaltak szerint – az Ellátásért felelős egyidejű
tájékoztatása mellett – a mindenkori 1. számú mellékletben, valamint az 5. melléklet 1.
függelékében lévő víziközművekkel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási
tevékenységet is folytatni, feltéve hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás
folyamatos és biztonságos, előírásoknak megfelelő ellátását, továbbá nem okoz a
víziközművekben
állagromlást.
A vállalkozási
tevékenységgel
kapcsolatos
részletszabályokat a Felek külön szerződésben rögzítik.”
9. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés Mellékleteinek jegyzékét az alábbiak
szerint módosítják:
„Mellékletek:
1. melléklet: Víziközművek és azok tartozékainak tételes felsorolása a 2015. augusztus
14-i fordulónappal elkészített vagyonértékelésben meghatározott értékkel
2. melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv
3. melléklet: A szolgáltatási díj megállapításához javasolt díjkalkulációs séma
4. melléklet: 1. mellékletben meghatározott vagyonelemekre vonatkozó, 2015.
augusztus 14. fordulónappal elkészített vagyonértékelés
5. melléklet 1. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanok tételes felsorolása a
2015. október 29. napján kelt vagyonértékelés kiegészítésben meghatározott értékkel,
5. melléklet 2. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanokra vonatkozó átadásátvételi jegyzőkönyv
5. melléklet 3. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanokra vonatkozó 2015.
október 29. napján kelt vagyonértékelés kiegészítés ”
10. Jelen szerződésmódosítás a Preambulumban megjelölt Szerződés elválaszthatatlan részét
képezi.
11. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
továbbra is hatályban maradnak.

Felek jelen szerződést elolvasás után,
helybenhagyólag írják alá.
Lajosmizse, 2015. …………..
…………………………………………….
Ellátásért felelős
Basky András polgármester

mint

akaratukkal mindenben megegyezőt,

Kecskemét, 2015. ………………….
……………………………………….
Víziközmű-szoláltató
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

LMKOH/23/…/2015. iktatószámú szerződésmódosítás 1. melléklete
5. melléklet 1. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanok tételes felsorolása a 2015. október 29. napján kelt vagyonértékelés
kiegészítésben meghatározott értékkel

Sorszám

Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában álló, a BÁCSVÍZ Zrt. részére bérleti-üzemeltetésre átadott víziközművek
- földterületi ingatlanok –ivóvíz-szolgáltatás
Település

1.

Lajosmizse

Mizsei út

708/4

Kútterület

Földterületi
ingatlan

Telek

100

-

0

630 000

2.

Lajosmizse

Külterület

0275\13

Kútterület

Földterületi
ingatlan

Telek

100

-

0

3 060 000

0

3 690 000

Utca

Helyrajzi
szám

Objektum név

Szakági bontás

Megnevezés

Ivóvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó víziközművek - földterületi ingatlanok - összesen

Tulajdoni
arány
(%)

Éves ÉCS
(Ft/év)

-

ÉCS
Kulcs
(%)

Vagyonérték
(Ft)

5. melléklet 2. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanokra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv

Átadás-átvételi jegyzőkönyv
……….. napján Lajosmizse Város Önkormányzat hivatalos helyiségében.

Készült:
Jelenlévők:

Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) részéről:
Basky András polgármester
BÁCSVÍZ Zrt. (továbbiakban: Átvevő) részéről:
……. , beosztás ………………..
Tárgy: A 2015. ……………………. napján kelt bérleti-üzemeltetési szerződés módosításában foglaltak alapján, Lajosmizse Város
Önkormányzata a tulajdonában álló, ivóvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó földterületi ingatlanok, mint víziközművek bérleti-üzemeltetésre történő
átadása.
Átadó nyilatkozata:
Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában álló, alább felsorolt víziközműveket a BÁCSVÍZ Zrt. részére bérleti-üzemeltetésre átadom. A
bérleti-üzemeltetésre vonatkozó, annak részletes feltételeit tartalmazó szerződés módosítása 2015. …………. napján megtörtént.

Sorszám

Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában álló, a BÁCSVÍZ Zrt. részére bérleti-üzemeltetésre átadott víziközművek - földterületi ingatlanok vízszolgáltatás
Település

1.

Lajosmizse

Utca

Mizsei út

Helyrajzi
szám

708/4

Objektum név

Kútterület

Szakági bontás

Földterületi ingatlan

Megnevezés

Telek

Tulajdoni
arány
(%)

100

Éves ÉCS
(Ft/év)

ÉCS
Kulcs (%)

-

0

Vagyonérték*
(Ft)

630 000

2.

Lajosmizse

Külterület

0275/13

Kútterület

Földterületi ingatlan

Telek

100

Ivóvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó víziközművek - földterületi ingatlanok - összesen

-

0

3 060 000

-

0

3 690 000

*könyv szerinti érték

Átvevő nyilatkozata:
Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában álló, fent felsorolt víziközműveket bérleti-üzemeltetésre átvesszük.

Kmf.

……………………………………………
Lajosmizse Város Önkormányzata
Átadó

…………………………………………..
BÁCSVÍZ Zrt.
Átvevő

5. melléklet 3. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanokra vonatkozó 2015. október
29. napján kelt vagyonértékelés kiegészítés

4. melléklet: 2015. szeptember 1. napjától hatályos, szennyvízelvezetést szolgáló víziközművekre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés I. módosítása
itatószám: LMKOH/23/…/2015.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
(SZENNYVÍZELVEZETÉS SZOLGÁLTATÁS)
Mely létrejött
egyrészről

Lajosmizse Város Önkormányzata
mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban:
Ellátásért felelős

Székhely:
Teljes jogú képviselője:
Adószám:
KSH száma:
Számlaszám:
Számlavezető pénzintézet:

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Basky András polgármester
15724612-2-03
15724612-8411-321-03
10402599-00026400-00000006
K&H Bank Zrt.

másrészről:

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő (továbbiakban:
Víziközmű-szolgáltató)

Székhelye:
Teljes jogú képviselő:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Számlaszám:
Számlavezető pénzintézet:

6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
10734702-2-03
03-09-104005
12076903-00165296-00800005
Raiffeisen Bank Zrt.

között, a (továbbiakban együttesen: Felek) a mai napon, az alább megjelölt helyen és a
következő feltételekkel:
III.

PEAMBULUM

Felek megállapítják, hogy az Ellátásért felelős tulajdonában lévő, az Ellátásért felelős
közigazgatási területén elhelyezkedő, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatáshoz
kapcsolódó víziközművek üzemeltetésére 2012. december 21. napján vagyonkezelési
szerződést kötöttek, amelyet 2013. március 26., 2014. január 31., 2014. május 7. és
2015. január 26. napján módosítottak, végül a 2015. szeptember 1. nappal bérletiüzemeltetési szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) módosítottak.
IV.

RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződést a jelen szerződésmódosítás 1.
mellékletét képező 5. melléklettel egészítik ki, melyre tekintettel a Szerződést az
alábbiak szerint módosítják.

2. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés bevezetőjének utolsó tagmondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„amely biztosítja az Ellátásért felelős tulajdonában álló, az 1. számú mellékletben,
valamint az 5. melléklet 1. függelékében meghatározott víziközművek üzemeltetéséhez
szükséges szakmai és személyi feltételeket.”
3. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés I.8. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Ellátásért felelős kijelenti, hogy a fentiekre figyelemmel, az őt terhelő feladat-ellátási
kötelezettségének teljesítése érdekében, a jelen szerződés 1. számú mellékletében,
valamint az 5. melléklet 1. függelékében meghatározott víziközmű-vagyon üzemeltetési
jogát bérleti-üzemeltetési szerződés keretében Víziközmű-szolgáltató részére átengedi.”
4.

Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés II.1.1. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A szerződés tárgyi hatálya az Ellátásért felelős tulajdonában lévő, az Ellátásért
felelős közigazgatási területén elhelyezkedő, cstornaszolgáltatáshoz kapcsolódó
víziközmű-rendszert alkotó, jelen szerződés 1. számú mellékletében, valamint az 5.
melléklet 1. függelékében meghatározott víziközművek bérleti-üzemeltetése. Az
Ellátásért felelős a szerződés alapján, 2015. szeptember 1. napjától határozatlan
időtartamra az 1. számú mellékletben, valamint az 5. melléklet 1. függelékében
feltüntetett műtárgyakat, eszközöket, berendezéseket, ingatlanokat a Víziközműszolgáltató használatába adja, a Víziközmű-szolgáltató azt használatba veszi, és a
jelen szerződésben meghatározott feltételekkel üzemelteti. Felek az átadás-átvételről
jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a szerződés 2. számú mellékletét, valamint az 5.
melléklet 2. függelékét képezi.”

5.

Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés II.1.2. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Jelen szerződés tárgyát képezik azon víziközmű-rendszerbővítések, valamint új
víziközmű-rendszerek is, amelyek jelen szerződés aláírását követően kerülnek üzembe
helyezésre – függetlenül attól, hogy az Ellátásért felelős beruházásban létesülnek,
vagy más módon kerülnek az Ellátásért felelős tulajdonába –, amelyek üzemeltetésbe
adása az Ellátásért felelős kötelessége. Az újonnan üzembe helyezésre kerülő
víziközművekkel az 1. számú mellékletet, ingatlannak minősülő víziközművek esetén
az 5. melléklet 1. függeléket – az Ellátásért felelős, mint a víziközművek tulajdonosa,
kezdeményezésére – ki kell egészíteni, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31.
napjáig.”
6. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés II.1.5. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Vksztv. 78. § (1) bekezdésének 2015. július 23. napjáig hatályos rendelkezései
alapján jelen szerződés tárgyát képező víziközművek vagyonértékelését Ellátásért
felelős 2015. augusztus 14. fordulónappal elkészítette, majd azt 2015. október 29.

nappal kiegészítette. A Vksztv. 12. § (2) bekezdése alapján vagyonértékelés jelen
bérleti-üzemeltetési szerződés 4. mellékletét, valamint az 5. melléklet 3. függelékét
képezi.”
7. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés II.2.1. pontja helyébe az alábbi

rendelkezés lép:
„A Víziközmű-szolgáltató köteles a tárgyi létesítményeket leltár (1. számú melléklet, és
5. melléklet 1. függeléke), műszaki specifikáció, rendeltetésszerű használatra való
alkalmasság szerint, az összes műszaki és üzemeltetési dokumentációval együtt
használatra átvenni.”
8. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés II.2.5. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Vksztv. 43. § (4) bekezdésben foglaltak szerint – az Ellátásért felelős egyidejű
tájékoztatása mellett – a mindenkori 1. számú mellékletben, valamint az 5. melléklet
1. függelékében lévő víziközművekkel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási
tevékenységet is folytatni, feltéve hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás
folyamatos és biztonságos, előírásoknak megfelelő ellátását, továbbá nem okoz a
víziközművekben állagromlást. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos
részletszabályokat a Felek külön szerződésben rögzítik.”
9. Felek közösen megegyeznek, hogy a Szerződés Mellékleteinek jegyzékét az alábbiak
szerint módosítják:
„Mellékletek:
1. melléklet: Víziközművek és azok tartozékainak tételes felsorolása a 2015. augusztus
14-i fordulónappal elkészített vagyonértékelésben meghatározott értékkel
2. melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv
3. melléklet: A szolgáltatási díj megállapításához javasolt díjkalkulációs séma
4. melléklet: 1. mellékletben meghatározott vagyonelemekre vonatkozó, 2015.
augusztus 14. fordulónappal elkészített vagyonértékelés
5. melléklet 1. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanok tételes felsorolása a
2015. október 29. napján kelt vagyonértékelés kiegészítésben meghatározott értékkel,
5. melléklet 2. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanokra vonatkozó átadásátvételi jegyzőkönyv
5. melléklet 3. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanokra vonatkozó 2015.
október 29. napján kelt vagyonértékelés kiegészítés ”
10. Jelen szerződésmódosítás a Preambulumban megjelölt Szerződés elválaszthatatlan
részét képezi.
11. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
továbbra is hatályban maradnak.
Felek jelen szerződést elolvasás után,
helybenhagyólag írják alá.
Lajosmizse, 2015. …………..

mint

akaratukkal mindenben megegyezőt,

Kecskemét, 2015. ………………….

…………………………………………….
Ellátásért felelős
Basky András polgármester

……………………………………….
Víziközmű-szoláltató
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

LMKOH/23/…/2015. iktatószámú szerződésmódosítás 1. melléklete
5. melléklet 1. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanok tételes felsorolása a 2015. október 29. napján kelt vagyonértékelés
kiegészítésben meghatározott értékkel

Sorszám

Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában álló, a BÁCSVÍZ Zrt. részére bérleti-üzemeltetésre átadott víziközművek
- földterületi ingatlanok – szennyvízelvezetés szolgáltatás
Település

3.

Lajosmizse

Utca

0401/5 hrsz.

Helyrajzi
szám
0401/5

Objektum név
Szennyvíztisztító
telep

Szakági bontás
Földterületi
ingatlan

Megnevezés

Telek

Szennyvízelvezetés szolgáltatáshoz kapcsolódó víziközművek - földterületi ingatlanok - összesen

Tulajdoni
arány
(%)

Éves ÉCS
(Ft/év)

100

-

-

ÉCS
Kulcs
(%)

Vagyonérték
(Ft)

0

11 160 000

0

11 160 000

5. melléklet 2. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanokra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv

Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Készült:

……….. napján Lajosmizse Város Önkormányzat hivatalos helyiségében.

Jelenlévők:
Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) részéről:
Basky András polgármester
BÁCSVÍZ Zrt. (továbbiakban: Átvevő) részéről:
……………….., beosztás ……….
Tárgy: A 2015. ……………………. napján kelt bérleti-üzemeltetési szerződés módosításában foglaltak alapján, Lajosmizse Város
Önkormányzata a tulajdonában álló, szennyvízelvezetés szolgáltatáshoz kapcsolódó földterületi ingatlanok, mint víziközművek bérletiüzemeltetésre történő átadása.

Átadó nyilatkozata:
Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában álló, alább felsorolt víziközműveket a BÁCSVÍZ Zrt. részére bérleti-üzemeltetésre átadom. A
bérleti-üzemeltetésre vonatkozó, annak részletes feltételeit tartalmazó szerződés módosítása 2015. …………. napján megtörtént.

Sorszám

Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában álló, a BÁCSVÍZ Zrt. részére bérleti-üzemeltetésre átadott víziközművek - földterületi ingatlanok szennyvízelvezetés szolgáltatás
Település

1.

Lajosmizse

Utca

0401/5 hrsz.

Helyrajzi
szám

0401/5

Objektum név

Szennyvíztisztító
telep

Szakági bontás

Földterületi ingatlan

Megnevezés

Telek

Tulajdoni
arány
(%)

Éves ÉCS
(Ft/év)

100

Szennyvízelvezetés szolgáltatáshoz kapcsolódó víziközművek - földterületi ingatlanok - összesen

ÉCS
Kulcs (%)

Vagyonérték*
(Ft)

-

0

11 160 000

-

0

11 160 000

*könyv szerinti érték

Átvevő nyilatkozata:
Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában álló, fent felsorolt víziközműveket bérleti-üzemeltetésre átvesszük.

Kmf.

……………………………………………
Lajosmizse Város Önkormányzata
Átadó

…………………………………………..
BÁCSVÍZ Zrt.
Átvevő

5. melléklet 3. függeléke: Víziközműnek minősülő ingatlanokra vonatkozó 2015. október
29. napján kelt vagyonértékelés kiegészítés

5. melléklet: 2016-2030. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv víziközmű

ágazatonként külön bontva

6. melléklet: A vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolás

