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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 15-i ülésére
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos
döntések meghozatala
Ikt. szám: LMKOH/523/66/2016.
Tisztelt Képviselő-testület!
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló
ivóvízellátást és szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közműveket a Bácsvíz Zrt-nek, mint
víziközmű-szolgáltatónak adta át üzemeltetésre.
A bérleti-üzemetetési szerződés 1.2. pontja alapján annak tárgyát képezik azon víziközműrendszerbővítések, valamint új víziközmű-rendszerek is, amelyek a bérleti-üzemeltetési
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 a bérleti-üzemetetési szerződés 1. számú
mellékletét – az Ellátásért felelős, mint a víziközművek tulajdonosa, kezdeményezésére – ki
kell egészíteni, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig.
Tekintettel arra, hogy a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló víziközmű
vagyonelemeket érintő vízjogi üzemeltetési engedély 2016. november 15. napján lett jogerős,
szükséges módosítani az ivóvízellátást szolgáló víziközművekre vonatkozó bérletiüzemeltetési szerződés üzemeletetésre átadott víziközműveket tartalmazó 1. számú
mellékletét. Ezzel egy időben javaslom módosítani a szennyvízelvezetést szolgáló
víziközművek üzemeltetésére vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződés víziközműveket
tartalmazó 1. mellékletét is. A bérleti-üzemeltetési szerződések módosításának tervezete jelen
előterjesztésem 1. és 2. mellékletét képezik.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 12. §
(1) bekezdése alapján a víziközmű tulajdonosának az üzemeltetési szerződés megkötését
megelőzően a tulajdonában lévő víziközmű vonatkozásában vagyonértékelést kell végeztetnie. A
Vksztv. 12. § (2) bekezdése alapján a vagyonértékelés az üzemeltetési szerződés mellékletét
képezi. A tárgyi vagyonelemekre vonatkozó vagyonértékelés jelen előterjesztésem 3.
mellékletét képezi.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező
szerződés-tervezetek mellékletei terjedelmükre tekintettel nem kerülnek kiküldésre
papíralapon, azok a lajosmizse.hu weboldalon a Települési Önkormányzat menüponton belül
a Képviselő-testületi dokumentumok alatt a 2016.12.15-i előterjesztések között elérhetők.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
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Határozat-tervezet
.../2016. (...) ÖH
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos
döntések meghozatala
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló
ivóvízellátást,
valamint
szennyvízelvezetést
szolgáló
vízi-közművek
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítását.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky
András Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés
módosítások aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2016. december 15.

Lajosmizse, 2016. december 08.
Basky András s.k.
polgármester
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1. melléklet: Ivóvízellátást szolgáló víziközművekre vonatkozó üzemeltetési szerződés
módosítás tervezete
iktatószám: LMKOH/523/…/2016.
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
(IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS)
2016. december 16. napján kelt módosítása

Amely létrejött egyrészről
Lajosmizse Város Önkormányzata
mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban Átadó)
Székhelye:
Teljes jogú képviselője
Adószáma
KSH száma:
Számlaszám
Számlavezető pénzintézete

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 Üzemeltető)
Székhelye:
Teljes jogú képviselője
Adószáma
Számlaszám
Számlavezető pénzintézete

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

között együttesen, mint Felek között az alábbi napon és feltételekkel
1. Felek megállapítják, hogy a közöttük 2012. december 21. napján létrejött
vagyonkezelési szerződést 2015. szeptember 1. napjával Bérleti-üzemeltetési
szerződéssé (a továbbiakban Alapszerződés) módosították, melyet a Felek 2015.
december 1. napján, valamint 2016. június 30. napján módosítottak (továbbiakban:
Módosítások).
2. Az Alapszerződés 1. számú melléklete helyébe jelen Szerződésmódosítás 1. melléklete
lép.
3. Az Alapszerződés a jelen Szerződésmódosítás 2. melléklete szerinti 4. melléklettel
egészül ki.
4. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés és Módosítások jelen szerződésmódosítással
nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
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Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Mellékletek:
1. melléklet: Víziközművek és azok tartozékainak tételes felsorolása beruházási
értékkel együtt
2. melléklet: A "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Programban megvalósuló víziköművekre vonatkozó vagyonértékelés

Kecskemét, 2016. december 16.

……………………………
Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András polgármester

…………………………….
BÁCSVÍZ Zrt
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyem: ………………………………
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2. melléklet: Szennyvízelvezetést szolgáló víziközművekre vonatkozó üzemeltetési
szerződés módosítás tervezete
iktatószám: LMKOH/523/…/2016.
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
(SZENNYVÍZELVEZETÉS SZOLGÁLTATÁS)
2016. december 16. napján kelt módosítása
Amely létrejött egyrészről
Lajosmizse Város Önkormányzata
mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban Átadó)
Székhelye:
Teljes jogú képviselője
Adószáma
KSH száma:
Számlaszám
Számlavezető pénzintézete

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 Üzemeltető)
Székhelye:
Teljes jogú képviselője
Adószáma
Számlaszám
Számlavezető pénzintézete

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

között együttesen, mint Felek között az alábbi napon és feltételekkel
1. Felek megállapítják, hogy a közöttük 2012. december 21. napján létrejött
vagyonkezelési szerződést 2015. szeptember 1. napjával Bérleti-üzemeltetési
szerződéssé (a továbbiakban Alapszerződés) módosították, melyet a Felek 2015.
december 1. napján, valamint 2016. június 30. napján módosítottak (továbbiakban:
Módosítások).
2. Az Alapszerződés 1. számú melléklete helyébe jelen Szerződésmódosítás 1. melléklete
lép.
3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés és Módosítások jelen szerződésmódosítással
nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Mellékletek:
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1. melléklet: Víziközművek és azok tartozékainak tételes felsorolása beruházási
értékkel együtt

Kecskemét, 2016. december 16.

……………………………
Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András polgármester

…………………………….
BÁCSVÍZ Zrt
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyem: ………………………………
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