
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 30-i 
  rendkívüli  nyílt ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık 
            Hegedős László jegyzı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Hegedős László jegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 3 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. Bana Lajosné és Szerémi Krisztián munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt 
venni az ülésen. 
 
A meghívón szereplı napirendi pontok mellé javasolja felvenni 
 
4. Elıterjesztés adásvételi szerzıdés részvény vásárlásról 

Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 

 
5. Elıterjesztés a CIB Bankkal kötött szerzıdés felmondására 

Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 

 
 

Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
 
A jelenlévı 3 képviselı, 3 igen szavazattal az alábbi határozattal elfogadta a napirendi 
pontokat. 
 
59/2013.(X. 30.) önkormányzati határozat 
Napirend elfogadásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendi pontját az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
1. Elıterjesztés a Tiszabı Község Önkormányzata Törökszentmiklós Térségi Víz-
Csatornamő Kft.-ben lévı tagságának megszüntetésével kapcsolatos döntésekrıl 
 
2. Elıterjesztés a Víziközmő bérleti-üzemeltetési szerzıdésének jóváhagyásáról 
 
3. Elıterjesztés a nem veszélyes szilárd hulladék összegyőjtésére és 
hulladéklerakó telepre történı szállításról szóló közszolgáltatási szerzıdéssel 
kapcsolatos díjkompenzációról  
 
4. Elıterjesztés Adásvételi szerzıdés elfogadásáról részvény vásárlásáról 
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5. Elıterjesztés a CIB Bankkal kötött szerzıdés felmondására 
 

Errıl értesülnek:  
1.) Rédai János polgármester   helyben 
2.) Hegedős László jegyzı   helyben 
3.) Képviselı-testület tagjai   helyben 
4.) Irattár 

 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Tiszabı Község Önkormányzata Törökszentmiklós Térségi Víz- 
Csatornamő Kft.-ben lévı tagságának megszüntetésével kapcsolatos döntésekrıl 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: Tiszabı község kilépett a Víz- és Csatornamő Kft-bıl, annak vagyona fel lett 
osztva, így nekünk a tulajdonrészünk 20.000,-Ft-tal megnövekedett és a 28 szavazat helyett 
30 szavazatunk lett. A vízszolgáltatást november l-tıl már nem a Kft. végzi, hanem a szolnoki 
Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
60/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat 
Tiszabı Község Önkormányzata Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft.-ben 
lévı tagságának megszüntetésével kapcsolatos döntésekrıl 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
1. a határozat 

a) 1. számú mellékletét képezı, a Törökszentmiklós Térségi Víz-
Csatornamő Kft. és Kuncsorba Község Önkormányzata közötti 
engedményezési szerzıdést, 

b) 2. számú mellékletét képezı, a Tiszabı Község Önkormányzata és 
Kuncsorba Község Önkormányzata közötti üzletrész adásvételi 
szerzıdést, valamint 

c) 3. számú mellékletét képezı, a Törökszentmiklós Térségi Víz-
Csatornamő Kft. társasági szerzıdés módosítását  

elfogadja, jóváhagyja. 
  
2. felhatalmazza Rédai János polgármestert az 1. pontban szereplı 

szerzıdések aláírására. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Rédai János polgármester 
Errıl értesülnek: 
Rédai János polgármester      helyben 
Képviselı-testület tagjai      helyben 
Hegedős László jegyzı      helyben 
Tiszabı Községi Önkormányzat     székhelyén 
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Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft.   székhelyén 
Irattár 
 

1. számú melléklet  
60/2013. (X. 30.) önkormányzati határozathoz 

 
Engedményezési szerzıdés 

amely létrejött egyrészrıl a 
Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft . (5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. út 
42/a.; adószáma: 11274139-2-16, cégjegyzékszám: 16-09-003573) mint engedményezı (a 
továbbiakban: Engedményezı),  
másrészrıl 
Kuncsorba Község Önkormányzata (5512 Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26., adószám: 
15412270-2-16, KSH számjel: 15412270-8411-321-16) mint engedményes (a továbbiakban: 
Engedményes) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
(Preambulum) 
A felek rögzítik, hogy az Engedményezınek  Tiszabı Község Önkormányzatával (5232 
Tiszabı, Fı u. 47., nyilv.szám: 410151) szemben 1.700.000,- Ft összegő követelése áll fenn, 
arra tekintettel, hogy az Engedményezı a felek közötti megállapodásnak megfelelıen 
teljesítette Tiszabı Község Önkormányzata felé az üzletrésze ellenértékét, azonban a cégjogi 
változások nem kerültek eszközlésre.  
Az Engedményes rögzíti azon szándékát, hogy megszerezze Tiszabı Község Önkormányzata 
üzletrészének azon hányadát, mely az Engedményesnek az Engedményezıben lévı tulajdoni  
részesedésével arányos (20.000,- Ft), s ennek megfelelıen üzletrésze növekedjen. Az 
üzletrészhányad megszerzése akként történik, hogy a jelen engedményezési szerzıdés alapján 
megszerzendı követelését az Engedményes beszámítja Tiszabı Község Önkormányzata 
vételár követelésébe, s ekként a vételár teljesítettnek tekintendı. 
 
 

1. A felek megállapodnak abban, hogy az Engedményezı jelen engedményezési 
szerzıdéssel a Ptk. 328.§. (1) bek.-ben foglaltak szerint az Engedményesre 
engedményezi a Tiszabı Község Önkormányzatával szemben fennálló – a 
preambulumban körülírt – követelésébıl 20.000,- Ft összeget.  

 
2. Az Engedményezı kijelenti, hogy a szerzıdés 1. pontjában körülírt követelés 

vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely az Engedményesnek a 
jelen szerzıdésbıl eredı jogainak gyakorlását akadályozza, vagy meghiúsítja. 

 
3. Szerzıdı felek kijelentik, hogy jelen szerzıdés megkötése során egymás elıl 

semmilyen – a szerzıdés érdemére kiható – információt nem hallgattak el. 
 

4. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
 
Felek képviselıi jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt a mai napon 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Törökszentmiklós, 2013. …………………….. 
 ....................…………........….....                                         
……...............….............…………...... 
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Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft                              Kuncsorba Község 
Önkormányzata 
 engedményezı          engedményes 

  
 2. számú melléklet  

 60/2013. (X. 30.) önkormányzati határozathoz 
 

Üzletrész adásvételi szerzıdés 
 
amely létrejött egyrészrıl 
Tiszabı Község Önkormányzata (5232 Tiszabı, Fı u. 47, adószám: 15733036-2-16, KSH számjel: 
15733036-8411-321-16) mint eladó (a továbbiakban eladó), 
másrészrıl 
Kuncsorba Község Önkormányzata (5512 Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26., adószám: 15412270-2-16, 
KSH számjel: 15412270-8411-321-16) mint vevı (a továbbiakban vevı) között az alábbi feltételekkel: 
 

1. Az eladó eladja, a vevı pedig megvásárolja az eladónak a Törökszentmiklós 
Térségi Víz- Csatornamő Korlátolt Felelısségő Társaságban (5200 
Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 42/a., Cgsz.: 16-09-003573) meglévı 
1.700.000,- Ft névértékő üzletrészének 20.000,- Ft törzsbetéttel fedezett 
hányadát (a továbbiakban: Üzletrészhányad). 

 
A felek rögzítik, hogy a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamő Korlátolt Felelısségő 
Társaság tagjai a 2013. október 21. napján megtartott taggyőlésen járultak hozzá az eladó 
1.700.000,- Ft-os üzletrészének 1 db 1.370.000,- Ft-os, 2 db 120.000,- Ft-os, 1 db 40.000,- Ft-os, 
1 db 30.000,- Ft-os és 1 db 20.000,- Ft névértékő üzletrészekké való felosztásához. 

 
2. Az eladó kijelenti, hogy a törzsbetétjét teljes mértékben a társaság 

rendelkezésére bocsátotta. 
 

3. A felek az Üzletrészhányad vételárát névértéken állapítják meg, melyet a vevı 
beszámítás útján teljesített az eladó részére, az eladónak további vételár 
követelése a vevıvel szemben nincs. 

 
4. Az eladó szavatosságot vállal az Üzletrészhányad per-, teher- és 

igénymentességéért. 
 

5. A szerzıdı felek kijelentik, hogy az Üzletrészhányad vételárát a társaság 
vagyonának ismeretében határozták meg, melyet a felek reálisnak fogadnak el. 

 
6. A vevı kijelenti, hogy maga is a Törökszentmiklós Térségi Víz- 

Csatornamő Korlátolt Felelısségő Társaság tagja, így a társaság társasági 
szerzıdését, egyéb iratait, a társaság vagyoni helyzetét, gazdálkodását ismeri, 
s az abban foglaltakat magára nézve kötelezınek ismeri el. 

 
7. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. tv. és a Ptk. 

rendelkezései az irányadóak.  
 
Felek a jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Törökszentmiklós, 2013. ……………. 
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 …………………………………..   …………………………………… 
               Tiszabı Község Önkormányzata                             Kuncsorba Község Önkormányzata  

eladó           vevı 

3. számú melléklet  

60/2013. (X. 30.) önkormányzati határozathoz 

  

Társasági szerzıdés módosítása 

 
Alulírott szerzıdı felek a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamő Korlátolt Felelısségő 
Társaság (Cg. 16-09-003573) társasági szerzıdésének 5. e) pontját hatályon kívül helyezik, 6. pontját, 
a 10. pont elsı és második bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 
 

„5. A társaság tagjai: 
 
e./ (hatályon kívül helyezve!) 
 

 
 
„6. A társaság törzstıkéje és a tagok törzsbetétei 
 
A társaság törzstıkéje 49.620.000,- Ft, azaz negyvenkilencmillió-hatszázhúszezer forint. 
 
Az egyes tagok törzsbetétei: 
 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata törzsbetétje: 40.920.000,- Ft, azaz: negyvenmillió-
kilencszázhúszezer forint. 
 
Tiszatenyı Község Önkormányzata törzsbetétje: 690.000,- Ft, azaz hatszázkilencvenezer forint. 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata törzsbetétje: 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint. 
 
Kengyel Község Önkormányzata törzsbetétje: 3.270.000,- Ft, azaz hárommillió-
kettıszázhetvenezer forint. 
 
Tiszapüspöki Község Önkormányzata törzsbetétje: 1.040.000,- Ft, azaz egymillió-negyvenezer 
forint. 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzata törzsbetétje: 3.400.000,- Ft, azaz hárommillió-
négyszázezer forint. 
 
A tagok törzsbetéteik arányában a társaságnál üzletrészt szereznek. A tagok a társaság 
nyereségébıl és veszteségébıl törzsbetéteik arányában részesednek. 
 
 
 
10.  A taggyőlés határozatképessége és a határozathozatal módja 
 
(1. és 2. bek.): 
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A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a törzstıke legalább fele vagy a leadható szavazatok 
többsége képviselve és legalább 4 (négy) szavazati joggal rendelkezı tag képviselve van. Ha a 
taggyőlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyőlés az eredeti napirenden 
szereplı ügyekben, a jelenlévık által képviselt törzstıke illetve szavazati jog mértékétıl 
függetlenül határozatképes. A taggyőlésen a tagokat – kivéve a saját üzletrésszel bíró társaságot 
- a már szolgáltatott 10.000 Ft, azaz: tízezer Ft értékő törzsbetét után egy szavazat illeti meg. 
 
Ennek alapján az egyes tagok szavazatai: 
 
• Törökszentmiklós Város Önkormányzata   4092 szavazat  
• Tiszatenyı Község Önkormányzata       69 szavazat  
• Kuncsorba Község Önkormányzata       30 szavazat  
• Kengyel Község Önkormányzata       327 szavazat  
• Tiszapüspöki Község Önkormányzata      104 szavazat  
• Tiszagyenda Község Önkormányzata      340 szavazat  
 
 
 
A társasági szerzıdés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
 
A felek meghatalmazzák és megbízzák a Molnár és Tóth Ügyvédi Irodát (6721 Szeged, József A. sgt. 
4., eljáró ügyvéd: dr. Mészáros Gábor) a jelen társasági szerzıdés módosítás elkészítésével, 
ellenjegyzésével. 
 
Jelen szerzıdésmódosítást a tagok – mint akaratukkal mindenben megegyezıt – jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Törökszentmiklós, 2013………………….. 
 
 
 
 ………..……………………………..   …..……………………………… 

Törökszentmiklós Város Önkormányzata  Tiszatenyı Község Önkormányzata 
 
 
 
 ……………………………………..   …………………………………… 
 Kuncsorba Község Önkormányzata   Kengyel Község Önkormányzata 
 
 
 
 
 ……………………………………   …..……………………………… 
 Tiszapüspöki Község Önkormányzata   Tiszagyenda Község Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen társasági szerzıdést készítettem és ellenjegyzem ………………….. napján: 
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II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Vízmő bérleti-üzemeltetési szerzıdésének jóváhagyására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a napirendet megtárgyalta, az 
elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: a bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk ezt a napirendet. Több variáció 
volt a vízmő üzemeltetéséhez, végül a szolnoki Tiszamenti Regionális Vízmővekhez 
csatlakoztunk. A bérleti szerzıdés számunkra kedvezı, a vízmő felértékelését nem nekünk 
kell kifizetni, az üzemeltetı a bérleti díjból rendezi. A víztornyon lévı mobil átjátszók bérleti 
díja az önkormányzaté marad. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs.  
 
Szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
61/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat 
Víziközmő bérleti-üzemeltetési szerzıdésének jóváhagyásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
1. a tulajdonában lévı, korábban a Törökszentmiklós Térségi Víz-

Csatornamő Kft. által üzemeltetett víziközmővének üzemeltetésére a 
Tiszamenti Regionális Vízmővek Zártkörően Mőködı 
Részvénytársasággal bérleti-üzemeltetési szerzıdést köt a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 

 
3. felhatalmazza Rédai János polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Rédai János polgármester 
 

Errıl értesülnek: 
Rédai János polgármester      helyben 
Képviselı-testület tagjai      helyben 
Hegedős László jegyzı      helyben 
Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft.   székhelyén 
Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt.    székhelyén 
irattár 
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BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS 
 
Mely létrejött egyrészrıl: Kuncsorba Község Önkormányzata (székhelye: Kuncsorba, 
Dózsa György út 26., adószám: 15412270-2-16, Bankszámlaszám: 10700309-48383808-
51100005) mint ellátásért felelıs, továbbiakban Átadó, – melynek képviseletében Rédai 
János polgármester jár el, 
 
valamint Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamő Korlátolt Felelısségő Társaság 
(székhely: 5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 42/a., cégjegyzékszáma: Cg16-09-003573, 
adószáma: 11274139-2-16, bankszámlaszáma: 69800195-10401402-00000000), mint 
korábbi víziközmő-szolgáltató, egyben munkáltató – továbbiakban Kft - melynek 
képviseletében Csőrös Krisztián ügyvezetı jár el, 
 
másrészrıl: a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság 
(székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 
11265832-2-16, bankszámlaszáma: 10404508-45013087-00000000), mint víziközmő-
szolgáltató – továbbiakban Átvevı - melynek képviseletében Hajdú Gábor vezérigazgató jár 
el - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:  
 

I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 
 
1. A felek megállapítják, hogy Átvevı ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára 
létrehozott gazdálkodó szervezet, víziközmővek mőködtetésére létrehozott gazdasági társaság, 
amelynek alapfeladata körébe tartozik az Átadó településén lévı víziközmővek 
üzemeltetésével a helyi közmőves ivóvízellátás és a közmőves szennyvízelvezetési- és 
tisztítási közszolgáltatás ellátása.  
 
2. Az Átvevı tulajdonosi jogkör gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt 
770/21013. (X.21.) számú határozatával jóváhagyta azt, hogy az Átadó 1 db 10 000.- Ft 
névértékő saját részvényt az Átvevı részére átruházzon, így az Átadó az Átvevı víziközmő-
szolgáltatóban részvény tulajdont szerezzen, a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében írt feltételek teljesülése 
érdekében. 
 
3. A felek megállapítják továbbá, hogy az Átadó a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjának 
rendelkezései alapján köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásáról és a keletkezı 
szennyvizek elvezetésérıl és tisztításáról.  
 
4. Az I./1. és I./3. pontban írt rendelkezésekre tekintettel az Átadó kizárólagos tulajdonát, 
törzsvagyonát képezı vízi közmő rendszerek mőködtetése (üzemeltetése, fenntartása), az 
ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében 
kötik meg a felek a jelen szerzıdést, melynek keretében Átadó a víziközmő vagyon 
üzemeltetési jogát Átvevı részére átengedi. 
 
5. Az I./1. pontban megjelölt feladatok zavartalan ellátása érdekében jelen üzemeltetési 
szerzıdés keretei között az Átadó használatra átadja, Átvevı használatra átveszi a V1./3. 
pontban részletezett ingatlanokat, közmőveket valamint azok alkotórészeit és tartozékait. 
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6. Átvevı kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett olyan mőködı gazdasági társaság, 
amely a jelen szerzıdés aláírásakor nem áll csıd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás 
alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csıd- vagy felszámolási eljárás 
megindítását sem. 
 
7. Felek a jelen bérleti-üzemeltetési szerzıdést (továbbiakban: üzemeltetési szerzıdés) a 
Vksztv. 15.-22.§§ és 29.-31.§§, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 
12.§ (2) bekezdés f) pont, 13.§ (3) bekezdés és (12) bekezdés rendelkezései alapján kötik 
meg. 
 
8. Felek a jelen üzemeltetési szerzıdésben rögzítik a víziközmő-üzemetetési 
jogviszonnyal kapcsolatos, feleket megilletı jogokat és az ıket terhelı kötelezettségeket.  
 

II. RÉSZLETES SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 
 
1.         Az átadott üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok  
 
1.1. Az Átvevı által ellátandó üzemeltetés részletes meghatározása:  
 
Az Átadó tulajdonában lévı víziközmővek, közszolgáltatás céljára történı hasznosítása. 
 
1.2.  A jelen szerzıdés szempontjából az Átvevı által ellátandó üzemeltetés területi hatálya: 
Átadó közigazgatási területe. 
 
1.3. Jelen szerzıdést a felek 2013.11.01. napjától 2028. december 31. napjáig terjedı 
határozott idıtartamra kötik.   
 
1.4. A felek megállapodnak abban, hogy a rendszerfüggı víziközmő-elemek részletes 
megjelölését 1. számú mellékletként, a rendszer független víziközmő-elemek részletes 
megjelölését 2. számú mellékletként jelen szerzıdéshez csatolják. 
 
1.5. A jelen szerzıdés tárgyát képezı 1. számú mellékletben írt rendszerfüggı víziközmő-
elemeket, alkotórészeiket és tartozékaikat az Átadó az üzemeltetési tevékenység II./1.7. 
pontban írt kezdı napjáig köteles - rendeltetésszerő használatra alkalmas, megfelelı mőszaki 
állapotban - az Átvevı birtokába adni. A birtokba adásról a felek jegyzıkönyvet vesznek fel.  

 
1.6. A birtokba adást megelızıen a jelen szerzıdés tárgyát képezı rendszerfüggı 
víziközmő-elemek tárgyában a felek részletes mőszaki állapotfelmérést végeznek, melynek 
megállapításait közösen írásban rögzítik.  
Az állapotfelmérés folyamat leírása és a birtokba adási jegyzıkönyv a jelen szerzıdés 3. és 4. 
számú mellékletét képezi. 
 
1.7. Az üzemeltetési tevékenység kezdı napja: 2013.11.01. napja, az Átvevı az 
üzemeltetési tevékenységet ettıl a naptól kezdıdıen köteles megkezdeni. 
 
A víziközmő-szolgáltatás Átvevı által történı megkezdésének kezdınapja: megegyezik az 
üzemeletetési tevékenység megkezdésének napjával. 
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1.8. A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdésének 
napjáig a tényleges üzemeltetési tevékenységbıl eredı jogokat és kötelezettségeket a Kft 
gyakorolja, illetve köteles ellátni. 
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Kft. köteles az üzemeltetési tevékenység Átvevı 
által történı megkezdéséhez szükséges birtokában lévı valamennyi adatot és információt az 
Átvevı igényeinek megfelelıen Átvevı rendelkezésére bocsátani, valamint köteles továbbá a 
jelen szerzıdésben rögzített állapot felmérés, birtokba adás során Átadóval és Átvevıvel 
maradéktalanul együttmőködni. 
 
2. A víziközmő-üzemeltetési jog ellenértéke. 
 
2.1.     Az Átadó az 1. számú mellékletben részletesen megjelölt rendszerfüggı víziközmő-
elemeket és az 2. számú mellékletben megjelölt rendszer független víziközmő elemeket 
bérleti díj ellenében adja át üzemeltetésre. A rendszerfüggı víziközmő-elemek bérleti díját 
jelen szerzıdésben szabályozzák a felek, míg a rendszer független víziközmő elemek 
bérletére vonatkozóan külön megállapodást kötnek. 
Átadó a rendszerfüggı víziközmő-elemeket az Átvevı használatába adja, az Átvevı azokat 
használatba veszi és a jelen szerzıdésben meghatározott feltételekkel üzemelteti. Az Átvevı 
köteles a rendszerfüggı víziközmő-elemeket leltár szerint használatra átvenni, és a jó gazda 
gondosságával állagukat megırizni. 
A rendszerfüggı víziközmő-elemekre elszámolható amortizáció a bérleti díjban jelenik meg.  
 
2.2.      A felek a rendszerfüggı elemek bérleti díjat az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
A jelen szerzıdés tárgyát képezı rendszerfüggı vízi közmő elemek éves bérleti díja – a 
szolgáltatási díjba beépíthetı amortizáció mértékétıl függıen - a vízi közmővek tárgyévre esı 
amortizációjának összegével egyezik meg. A bérleti díj elızıekben írt számításának alapja a 
jelen szerzıdés II./3./ pontjában írt vagyonértékelésben megállapított vagyonérték. 
A bérleti díj a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak 
szerint forgalmi adó terheli.  
 
Az Átadó a bérleti díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmő-
fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmő-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel 
összefüggı adósságszolgálat teljesítését is - felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben. 
 
2.3.        A II./2.2. pontban írt bérleti díj megfizetésének módja és esedékessége: 
 
Átadó a tárgynegyedévre vonatkozóan minden tárgynegyedévet követı hó 10. napjáig 
hatályos jogszabályoknak megfelelı elılegszámlát állít ki és küld meg Átvevı részére a 
II/2.2. pont szerint meghatározott éves bérleti díj 1/4 részérıl. 
Az Átadó a tárgyévben esedékes bérleti díjról ÁFA-s számlát állít ki.  
A számlán feltüntetésre kerülı teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az ellenérték esedékességével 
egyezik meg. 
A II./2.2. pontban meghatározott bérleti díjjal Átvevı a tárgyévet követı év január 31.-ig 
elszámol.  
A felek megállapodnak abban, hogy az Átvevı jogosult az általa - a jelen szerzıdés III./3.1. 
pont h) alpontjában és a III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtaknak megfelelıen - az 
ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajelleggel, váratlanul felmerülı beavatkozások 
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lejárt és a tárgyévben esedékes ellenértékét a II./2.2. pontban megjelölt bérleti díjfizetési 
kötelezettségébe egyoldalú írásbeli nyilatkozattal beszámítani.  
Átvevı az elszámolás alapján megfizetendı bérleti díjat az elszámolást követı 30 napon belül 
köteles átutalni az Átadó részére. 
 
3. Átadó által készítetett jelen szerzıdés tárgyát képezı az 1. számú mellékletekben 
részletesen meghatározott rendszerfüggı víziközmő-elemek és az 2. számú mellékletben 
meghatározott rendszer független víziközmő elemek (vagyonelemek) vonatkozásában 
elkészített vagyonértékelés, jelen szerzıdés 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.  
 

III. AZ ÁTVEV İ ÁLTAL VÉGZETT ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI 
 
1. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos, általános szabályok  
 
Átadó a jelen szerzıdés I/1. pontjában körülírt üzemeletetési feladatok magas színvonalú 
ellátásával bízza meg Átvevıt, az alábbiak szerint:  

- közmőves ivóvíz-szolgáltatás végzése, a víziközmő-közhálózat teljesítıképességének 
erejéig, és  
- a szennyvízelvezetı közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkezı szennyvizek 
elvezetése és tisztítása a szennyvízelvezetı- és tisztító mővek teljesítı képességének 
határáig és 

 
2. Az üzemeltetés során a vagyonmőködtetés szakmai és személyi feltételeinek általános 
szabályai. 
 
Átvevı az üzemeltetés teljes idıtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak a 
Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban elıírt - szakmai és személyi feltételeinek 
biztosításáról. A vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkori hatályos jogszabályi 
rendelkezésekben foglaltaknak megfelelıen a létesítményeket üzemeltetni, a tevékenysége 
gyakorlásához, és az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyeket 
és minden további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket jelen szerzıdés idıtartama 
alatt hatályban fenntartani. A tárgyi létesítményt üzemeltetni és ezzel az Átadó ellátási 
kötelezettsége szerinti szolgáltatást biztosítani, a hatósági elıírásoknak megfelelı víz- és 
csatornaszolgáltatást a szakmai elvárásoknak és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 
elvégezni a felhasználók (a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek 
stb.) részére. 
 
3. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek.  
 
3.1. Átadó kötelezettségei:  
a) a közüzemi szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Átvevı számára 
szükséges információk és adatok megfelelı idıben történı szolgáltatása,  
b) a közüzemi szolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb víziközmő-
üzemeltetési tevékenységek összehangolásának elısegítése,  
c) a településen mőködtetett különbözı közüzemi szolgáltatások összehangolásának 
elısegítése,  
d) kizárólagos jog biztosítása az átvevı részére az önkormányzati tulajdonban lévı, - és 
az üzemeltetés ellátásához szükséges - vagyontárgyak használatára, és hasznosítására, a jelen 
szerzıdés II./1.3. pontjában írt idıtartam alatt, 
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e) a vízi-közmővek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi és egyéb használati jogi 
megállapodások megkötése, az ezzel kapcsolatos költségek viselése, 
f) a víziközmő-fejlesztésrıl történı gondoskodás, továbbá a bérleti összeg határát 
meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz felújítás, ezen kötelezettségeket 
az Átadó saját költségén köteles elvégezni, illetve elvégeztetni,  
g) a vízi közmőveken történı értéknövelı felújítások, rekonstrukciók és fejlesztések 
végrehajtása esetén, ezek mőszaki tartalmát az üzemeltetés biztonsága érdekében az 
Átvevıvel elızetesen köteles egyeztetni, és a beruházás során az Átvevı részére szakmai 
felügyelet lehetıségét köteles biztosítani,  
h) a szerzıdés tárgyát képezı vízi-közmővek hibajelleggel, váratlanul felmerülı - a 
számvitelrıl szóló 2000. év C. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezései alapján értéknövelı 
felújítások körében elszámolható – az Átvevı által elvégzett beavatkozások költségeinek 
átvevı részére történı megtérítése,  
i) az Átvevı által kezdeményezett, a szerzıdés tárgyát képezı létesítményekben és 
átadott tartozékaiban keletkezı indokolt selejtezési eljárásokat elvégezni, 
j) az Átvevı által kezdeményezett, a szerzıdés tárgyát képezı üzemeltetés idıtartama 
alatt elhasználódott, korszerőtlenné, felhasználásra alkalmatlanná vált eszközöket forgalomból  
kivonni, selejtezni,  
k) a jelen szerzıdés tárgyát képezı vízi-közmő vagyonbiztosításáról köteles 
gondoskodni.  
 
3.2. Átvevı általános kötelezettségei az üzemeltetéssel kapcsolatban: 
 
3.2.1.  Átvevı köteles  
a) a III/ 1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos és teljes körő ellátására,  
b) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés teljesítéséhez szükséges mennyiségő és 
minıségő jármő, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és 
képzettségő szakember alkalmazására,  
c) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos, biztonságos teljesítésére,  
d) a jelen szerzıdés idıtartama alatt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a 
hibajelleggel, váratlanul felmerülı – az Szt. rendelkezései alapján értéknövelı felújítások 
körében elszámolható – beavatkozások Átadó költségviselése mellett történı elvégzésére, 
e) a jelen pont d) alpontjában írtakon túlmenıen a felújítás körébe tartozó bármely olyan 
beavatkozás elvégzésére, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb 
kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget, 
f) a tervezett és havária (üzemzavar) jellegő üzemszünetek esetén a mindenkori 
vonatkozó jogszabályi elıírások szerint eljárni, 
g) a munkavédelmi, tőzvédelmi és a tevékenysége során a mindenkori környezetvédelmi 
elıírásokat folyamatosan betartani, 
h) a felhasználókkal a szolgáltatási szerzıdés megkötését kezdeményezni a hatályos 
58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen, a szolgáltatás díját 
számlázni és a díjat beszedni, 
i) a szolgáltatás alapvetı szabályait Üzletszabályzatban rögzíteni, 
j) Átvevı jogosult a felhasználók üzemeltetéssel összefüggı személyes adatait kezelni, 
és az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése céljából 
adatfeldolgozó közremőködését igénybe venni, 
k) évente minden év november 15-ig javaslatot tenni a következı évi bérleti díj 
mértékére, 
l) a jelen pont d) és e) alpontjaiban írt felújítási beavatkozások szükségének felismerését 
követıen az Átadót haladéktalanul tájékoztatni, 
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m) a tevékenység végzéséhez szükséges, a víziközmő-szolgáltatáshoz kacsolódó 
felelısségbiztosítást az üzemeltetés megkezdéséig megkötni a jelen szerzıdés tárgyát képezı 
közmővekre, és az errıl szóló kötvényt az Átadó részére bemutatni, 
n) a szerzıdés tárgyát képezı létesítményekben és átadott tartozékaiban valamint a 
mőködtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökben (gépek, berendezések) keletkezı 
indokolt selejtezési eljárásokat az Átadó felé jelezni, a selejtezést a tárgyévben két 
alkalommal, április 10-ig és augusztus 10-ig kezdeményezni. 
 
3.2.1.1 Az Átvevı hozzájárul, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdése elıtt az Átadó 
által kötött hírközlési, internet-szórási, telefonos kapcsolatot elısegítı berendezések további 
üzemeltetéséhez. Ebbıl befolyó bérleti díj az Átadót illeti meg.  
 
3.2.1.2. Az Átvevı víziközmő-fejlesztést a jelen szerzıdés tárgyát képezı közmőveken – a 
III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtak kivételével – kizárólag a jelen víziközmő-
üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerzıdés alapján végezhet. 
 
3.2.1.3. A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdését 
követıen, a szerzıdés tárgyát képezı létesítmények, és azok tartozékaira valamint a 
mőködtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökre (gépek, berendezések) vonatkozó 
leltározás az Átadó mindenkor hatályos leltározási szabályzatai alapján történik, felek 
együttes jelenléte mellett. A leltározás idıpontjáról az Átadó az Átvevıt írásban tájékoztatja, 
a leltár egy példányát Átvevı rendelkezésére bocsátja. 
 
3.2.1.4.  A jelen szerzıdés tárgyát képezı közmővagyonban az Átvevı felróható magatartása 
miatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni az Átadó részére. 
 
3.2.2.   Átvevı a III/1. pontban rögzített üzemeltetés elısegítése érdekében különösen az 
alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy alvállalkozóval elvégeztetni, a vonatkozó ágazati 
jogszabályok betartásával. 
 
3.2.2.1. A fogyasztókkal kötendı, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi 
szerzıdések kezelése, ezen belül a közüzemi szerzıdések:  
a) megkötése  
b) nyilvántartása  
c) módosítása 
d) megszüntetése 
e) szüneteltetése  
 
3.2.2.2. Az Átvevı kötelezettséget vállal ügyfélszolgálati iroda mőködtetésére. 
Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül különösen: 
  
a) felhasználók adatainak kezelése 
b) közüzemi számlák készítése 
c) ügyfelek tájékoztatása 
d) részletfizetési- és engedményezési megállapodások kötése 
e) ügyfélbejelentések kezelése 
f) ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése 
g) számlareklamációk kezelése  
h) személyes- és telefonos ügyfélszolgálat mőködtetése  
i) internetes honlap mőködtetése  
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3.2.2.3. Az Átvevı köteles minden évben írásban közölni Átadóval a következı évre 
elıirányzott üzemeltetıi feladatokat, legkésıbb a tárgyévet megelızı év 11. hónapjának 15. 
napjáig. 
 
3.2.3. Az Átvevı, mint jogutód munkáltató és a Kft, mint jogelıd munkáltató kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a Kft-vel, víziközmő-szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan 
munkaviszonyban álló munkavállalók vonatkozásában a munkajogi jogutódlásra vonatkozó 
megállapodást az üzemeltetési tevékenység megkezdésének napjáig megkötik. 
 
3.3.  Átvevı ágazat-specifikus kötelezettségei  
- a vezetékes ivóvíz minıségével kapcsolatos elıírások megtartása  
- a szennyvíz tisztítására vonatkozó elıírások megtartása 
- szennyvízkezelés esetén a keletkezı rácsszemét és szennyvíziszap szakszerő 

elhelyezésével kapcsolatos elıírások megtartása 
- a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése és 

adatszolgáltatások teljesítés, az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések kezelésének 
részletes szabályai szerint. 

 
3.4. Az Átvevı jogosult a fogyasztóktól víziközmő-szolgáltatási díjat szedni. A 
megállapított víziközmő-szolgáltatási díjak behajtására az Átvevı jogi eszközök 
igénybevételére is jogosult. 

A felhasználóktól beszedhetı víziközmő-szolgáltatási díj a Vksztv. rendelkezéseinek 
megfelelıen az árhatósági jogkör gyakorlója által megállapított mértékő és szerkezető 
kéttényezıs díj.  

Felek megállapodnak abban, hogy a díjakat a Vksztv rendelkezéseinek megfelelıen az 
határozzák meg. 

Ivóvízmérıvel rendelkezı a közterületen lévı mőködı kifolyók használatáért Átadó a mért 
mennyiséget, vízmérı hiányában, havi 25 m3/db átalányt fizet Átvevı részére.  

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

Alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony alapján egész hónapra kell 
felszámolni. Az alapdíjat az a fogyasztó fizeti, aki a hónap elsı napján szerzıdéses 
jogviszonyban áll az üzemeltetıvel. 

A szolgáltatási díj alapja a vízmérın és vagy csatornamérın mért mennyiség.      

3.5. Az üzemeltetés teljesítése alóli mentesülés szabályai:  
Részben vagy egészben mentesül az átvevı az üzemeltetetési kötelezettség teljesítése alól,  
- ha elháríthatatlan külsı ok, körülmény az üzemeltetés teljesítését korlátozza, vagy 
kizárja. 
 
4. Alvállalkozók, egyéb közremőködık igénybevétele.  
 
4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevı a jelen szerzıdésben részletezett 
üzemeltetés ellátásához alvállalkozók, illetve egyéb közremőködık igénybevételére jogosult, 
az alábbi feltételekkel.  
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4.2. Az Átvevı által bevont alvállalkozók teljesítéséért Átvevı úgy felel, mintha saját 
maga teljesített volna.  
 
4.3. Átvevı az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel 
tartozik.  

 
IV. AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE 

 
1. A szerzıdés megszőnése és megszőntetése 
 
1.1. Jelen szerzıdést a felek írásban foglalt megállapodás alapján közös megegyezéssel 
megszőntethetik.  
 
2.2. Az Átadó a jelen üzemeltetési szerzıdést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos 
felmondási idıvel írásban felmondhatja  
a) ha az Átvevı tekintetben a Vksztv, a környezet védelmére vagy a vízgazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok elıírásainak víziközmő-
szolgáltatás során történı súlyos megsértését jogerısen megállapították, 
b) ha az Átvevı a jelen üzemeltetési szerzıdésben megállapított kötelezettségeit neki 
felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte, 
c) ha Átvevı az ellene a jelen szerzıdéskötés elıtt indult csıd- vagy felszámolási 
eljárásról Átadót nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja, 
d) ha Átvevı ellen a jelen szerzıdés tartama alatt csıd- vagy felszámolási eljárás indul, 
e) ha Átvevı adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6 
hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott, 
f) ha Átvevı Átadó ellenırzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis 
nyilatkozatot tesz, 
g) ha Átvevı a lejárt bérleti díjfizetési kötelezettségének 120 napon belül nem tesz eleget, 
 
2.3. Az Átvevı a jelen üzemeltetési szerzıdést az év végére szólóan, de legalább 8 
hónapos felmondási idıvel írásban felmondhatja 
a) ha az Átadó a jelen üzemeltetési szerzıdésben megállapított kötelezettségeit neki 
felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte,  
b) a Vsztv-ben meghatározott egyéb esetekben, 
c) ha Átadó Átvevı szerzıdésszerő teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul 
akadályozza, 
d) ha Átadó Átvevınek kárt okoz, 
 
2.4. Jelen szerzıdés megszőnik továbbá:  
a) az Átvevı jogutód nélküli megszőnésével,  
b) a használatba vett vagyonon belül azon vagyontárgyra vonatkozóan, amely 
megsemmisült, 
 
2.5. Amennyiben a jelen szerzıdés bármely okból történı megszőnése tekintetében a felek 
között vita van, mindaddig, míg a bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, a jelen 
szerzıdés rendelkezései hatályosak maradnak és a felek kötelesek teljesíteni szerzıdéses 
kötelezettségeiket.  
 
3. A szerzıdés megszőnésével kapcsolatos rendelkezések  
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2.1.    Az üzemeltetési szerzıdés megszőnése esetében az Átvevı az Átadó részére átadja az 
érintett felhasználóra, felhasználási helyekre és vízi-közmővekre vonatkozóan: 
a) a felhasználók nevét, és címét, 
b) az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét, 
c) a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt 
évre visszamenıleg, 
d) a vízi-közmő térképi nyilvántartás adatállományát, 
e) a további víziközmő-mőködtetés tekintetében szükséges mőszaki dokumentumokat, 
adatokat. 
   
2.2.   A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átadó a jelen szerzıdés megszőnik, 
úgy azon közmővek vonatkozásában, melyek az üzemeltetési tevékenység megkezdése után, - 
Európa Uniós támogatással, és az Átvevı anyagi szerepvállalásával – jöttek létre, a szerzıdés 
megszőnésével egyidejőleg az Átadó egy összegben köteles megfizetni az Átvevınek azt az 
összeget, amelyet az Átvevı az Átadó tulajdonába került közmővek megépítése céljából 
anyagi szerepvállalásként az Átadó részére átadott. 
Az Átadó által fizetendı összeg csökken az - uniós támogatással és az Átvevı pénzügyi 
szerepvállalásával - megvalósult közmővek üzemeltetése során, az Átvevı által beszedett víz-
és csatornadíjakból már megtérült résszel. 
 
2.3.     Az Átvevı köteles a jelen szerzıdés tárgyát képezı vagyontárgyakat, létesítményeket 
(a leltár szerint átvett eszközöket) megóvott, karbantartott, rendeltetésszerő használatra 
alkalmas állapotban legkésıbb a szerzıdés megszőnését követı 30 napon belül az Átadónak 
visszaadni, Átadó pedig visszavenni. A közmővagyon visszaszolgáltatásáról a Felek tételes 
jegyzıkönyvet készítenek, és a visszaszolgáltatás során mőszaki ellenır közremőködését 
vehetik igénybe. A visszaszolgáltatás az átadási dokumentáció és az évenkénti karbantartási 
és rekonstrukciós dokumentáció (jegyzıkönyvek, egyéb nyilvántartások) alapján történik. 

 
V. A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA  

 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdést kizárólag írásban foglalt 
megállapodás alapján módosíthatják. 
 
2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az üzemeltetést érintı 
jogszabályváltozás következik be, úgy jelen üzemeltetési szerzıdést annak megfelelıen 
módosítják. 
 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  
 
1. Felek a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmait az Szt. 3. § (4) bekezdésének 7., 8., 
és 9. pontjaiban rögzítettek alapján határozzák meg. 
 
2. Rendkívüli eseményekbıl adódó, vagy a feleken kívülálló okokra (vis major) 
visszavezethetı szerzıdésszegés miatt a felek egymással szemben követelést nem 
érvényesítenek. 
 
3. Átadó szavatol azért, hogy a jelen szerzıdés tárgyát képezı VI./3. pontban rögzített 
vagyontárgyakon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely az Átvevı jelen 
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szerzıdés alapján történı jogainak gyakorlását korlátozná vagy kizárná, továbbá hogy a 
megjelölt vagyontárgyak per-, teher és igénymentesek. 
 
4.        Átadó kijelenti, hogy a jelen szerzıdés tárgyát képezı vízi-közmővekkel kapcsolatosan 
más, harmadik személy felé kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettsége nem áll fenn, 
szavatosságot vállal arra, hogy a létesítmények per-, teher- és igénymentesek. Harmadik 
személynek semmilyen joga nincs a biztonságos üzemeltetés megakadályozására.  
 
5.     Az Átadó szavatol azért, hogy a jelen szerzıdés tárgyát képezı vízi-közmővek 
rendeltetésszerő használatra alkalmas, megfelelı mőszaki állapotúak a birtokba adáskor.   
 
6. Az Átvevı a jelen szerzıdés tárgyát képezı közmővek üzemeltetését érintı 
bevételekrıl és kiadásokról üzletágakra lebontott elkülönített könyvelést köteles vezetni, 
amelybe az Átadó részére annak írásbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat 
szolgáltat, mely információkat Átadó üzleti titokként köteles kezelni. 
 
7. Az Átvevı minden évben a tárgyévet követı év május 31. napjáig köteles a jelen 
szerzıdés tárgyát képezı víziközmővek üzemeltetési tevékenységének elızı évi teljesítésérıl 
részletes jelentést készíteni, és azt a fent megjelölt határidı leteltét követı 8 napon belül 
eljuttatni az Átadónak. A jelentés tartalmazza az (bármely forrásból) elvégzett felújítások 
kimutatását, a beszedett díjak kimutatását, a kintlévıségek alakulását, a jogszabályi 
változásokat, az elvégzett felújítási, karbantartási munkákat, a vis maior helyzetek leírását, a 
leszámlázott és kitermelt víz mennyiségi adatait, a leszámlázott csatornadíj alapját képezı 
szennyvíz mennyiségi adatait.  
 
8. Felek megállapodnak abban, hogy a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90. § 
(1) bekezdése alapján a közmőtulajdonos közigazgatási területén gazdálkodó szervezet által 
kért bekötés megvalósítása, vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének, vagy 
minıségének növelése esetén az Átvevı az elıírásoknak megfelelıen közmőfejlesztési 
hozzájárulást szed be. A beszedett hozzájárulást köteles a III.3.1. f) pont szerinti 
víziközmővek fejlesztésére fordítani.  
 
9. Az Átadó jogosult az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak mőködtetését, az azokkal 
nyújtott szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kísérni. E célból az Átadó meghatalmazottai 
jogosultak betekinteni a jelen szerzıdés tárgyával összefüggı mőszaki és gazdasági, pénzügyi 
dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyızıdni arról, hogy az üzemeltetés a jelen 
szerzıdésben foglalt feltételek szerint történik. 
 
10. A felek rögzítik, hogy ha leltáreltérést tapasztalnak a leltározás során, úgy a 
nyilvántartásban foglaltakhoz viszonyítva mutatkozó esetleges eltéréseket felek 8 napon belül 
írásban jelzik egymás felé és a vonatkozó szabályzataikban foglaltak szerint járnak el. 
 
11. A Felek minden év április 30. napjáig közösen nyári csúcsidei üzemet megelızı 
helyszíni szemlét tartanak. A szemle megállapításait a felek közösen írásban rögzítik. 
 

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
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1.        A felek megállapodnak abban, hogy az Átadó köteles közremőködni abban, hogy az 
Átvevı, mint engedményes engedményezési szerzıdést kössön az Átadó, mint kötelezett által 
nyújtott lakásfenntartási támogatás összegének a felhasználóknak, mint engedményezıknek 
az Átvevı engedményessel szemben fennálló mindenkori közüzemi díj tartozásának 
rendezése tárgyában. Az engedményezési szerzıdés minta a jelen szerzıdés 6. számú 
mellékletét képezi.  
 
2.       Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés teljesítése során a felek a jelen 
szerzıdésben rögzített értesítési címeket, elérhetıségeket (székhely, e-mail cím, fax szám) 
kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor. 
 
A jelen szerzıdés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat 
postázási helye - a szerzıdı felek eltérı írásbeli rendelkezéséig - a jelen szerzıdésben 
rögzített székhely, illetve lakcím. 
Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi idıpontban, ajánlott 
küldemény esetében pedig – az ellenkezı bizonyításáig – a feladástól számított ötödik 
munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen 
szerzıdésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni – a 
feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, 
továbbá a „címzett ismeretlen” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a 
feladóhoz. 
 
3. A jelen szerzıdés teljesítése során felek kapcsolattartói:  
- az Átadó részérıl: Rédai János polgármester, tel.: +36-20/221-5482, e-mail: csorbaph@t-
online.hu 
- az Átvevı részérıl: Szabó Csaba üzemigazgató, tel.:+36-70/708-3477, e-mail: 
szabo.csaba@trvzrt.hu 
 
4.      A jelen szerzıdéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértésébıl, megszőnésébıl, 
érvényességébıl vagy értelmezésébıl eredı vagy ezzel összefüggı valamennyi jogvitában a 
felek értékhatártól függıen a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
5.  A szerzıdı felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzıdés teljesítése során 
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerzıdéssel összefüggésben keletkezett 
dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerzıdés céljaira 
használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetıvé, akiknek a 
feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az 
üzleti titok megtartására.  
 
6. A felek képviselıi kijelentik, hogy a jelen szerzıdés megkötéséhez szükséges teljes 
körő felhatalmazással rendelkeznek.  
 
7.         A jelen szerzıdés a Magyar Energia Hivatal, jóváhagyó határozatának jogerıre 
emelkedésének napján lép hatályba. 
 
8.  A felek megállapodnak abban, hogy Átvevı legkésıbb 2013.12.31. napjáig köteles a 
I./2. pontban írt részvény tulajdonjogát Átadó részére átruházni. 
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9.  Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv és a vonatkozó 
egyéb ágazati rendelkezések az irányadóak.  
 
Felek jelen szerzıdést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt 
jóváhagyják. Jelen szerzıdést Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete a     
…/2013. (X. 30.) sz. határozatával jóváhagyta, melynek kivonatát  a felek jelen szerzıdés 
7. számú mellékletként csatolják. 
 
Mellékletek: 

- 1. számú melléklet: a rendszerfüggı víziközmő-elemek részletes 
meghatározása, 

- 2. számú melléklet: a rendszer független víziközmő-elemek részletes 
meghatározása, 

- 3. számú melléklet: az állapotfelmérés folyamatleírása, 
- 4. számú melléklet, a birtokba adási jegyzıkönyv, 
- 5. számú melléklet: a vagyonértékelés 
- 6 számú melléklet az engedményezési szerzıdés minta, 
- 7. számú melléklet: Átadó képviselı-testületének határozata. 

 
Jelen szerzıdés 6 eredeti példányban készült. 2 példány Átadót, 1 példány Kft-t, 3 példány 
Átvevıt illeti. 
 
 
Kelt, ……………., 2013………..   Kelt, Szolnok, 2013………..….   
 
 
 

Kuncsorba község Önkormányzata Tiszamenti Regionális Vízmővek 
Zártkör ően mőködı Részvénytársaság 

Átadó Átvevı 
képviseletében eljár: képviseletében eljár 

 
 
 

____________________________________ 
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1. számú melléklet 

 
Kuncsorba 

 
Rendszerfüggı vízi közmő elemek részletes meghatározása 

 
RENDSZERFÜGGİ ELEMEK: 
 

Megnevezés 
Mennyiségi 

egység 
Mennyiség Nettó érték 

Kút 1. sz.  db  1 220 985 
Kút 2. sz.  db  1 2 961 594 
Vízmő épület kapcsolóház  db  1 244 598 
Vízmő épület kútakna (nem 
azonosítható)  

db  1 32 129 

Vízmő épület 
nyomásfokozó (nem 
azonosítható)  

db  1 82 674 

Vízmő épület szivattyú akna 
(nem azonosítható)  

db  1 26 919 

Vízmő épület raktár  pihen ı  db  1 798 153 
Víztorony 50-24  db  1 3 286 283 
Tőzivíz tározó 25 m 3 db  1 24 451 
Elektromos vezeték  fm  210 0 
Beköt ıvezeték  fm  2320 241 736 
Vízhálózat  fm  6473 622 478 
 
 
 
 

Vízelosztó gerincvezeték, hossza : 6 473 m 

Házi bekötıvezeték, hossza: 2320 m 

Föld alatti tőzcsapok (23 db) 

Föld feletti tőzcsapok (1 db) 

Közkifolyók (6 db) 

 
 
Kelt: Szolnok, 2013. 10.  31. 
 

Tiszamenti Regionális Vízmővek Kuncsorba Község Önkormányzata 
Zártkörően mőködı Részvénytársaság képviseletében eljár: 

képviseletében eljár: Rédai János 
Hajdú Gábor 

vezérigazgató 
polgármester 
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2. számú melléklet 

 
Kuncsorba 

 
 

Rendszer független vízi-közmő elemek részletes meghatározása 
 

Megnevezés Menny. egység Mennyiség 
Szivattyú SPA-10 db 1 
Szivattyú K 63-12 db 1 

 
 

3. számú melléklet 
 

ÁLLAPOTFELMÉRÉS, FOLYAMATLEÍRÁS  
 
 

Készült:  Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. (5000 Szolnok, 
Kossuth L. u. 5.) hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak:  
 

− Átadó részérıl:  Kuncsorba Község Önkormányzata képviseletében: 

  Rédai János polgármester 
 

− Átvevı részérıl: Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. képviseletében: 
Hajdú Gábor vezérigazgató 

 
 
A felek 2013 október …. nap hatályával vízi-közmővek üzemeltetése tárgyában kötöttek 
Bérleti - Üzemeltetési Szerzıdést. Jelen melléklet a fenti szerzıdés mellékletét képzi. 
 
 
Az állapotfelmérés és folyamatleírás eredményét a felek  helyszíni bejárást követıen 
szemrevételezés alapján mőszaki becsléssel állapították meg. 
 
Sorszám Megnevezés Állapot  Megjegyzés, 

Szükséges 
intézkedések 

1. I. számú Vízmőkút elhanyagolt Aknás, felújításra, 
rozsdátlanítás, 
festésre szorul 

2. II. számú Vízmőkút jó Aknás, Folyamatos 
karbantartást igényel. 

3. 25 m3 – es tőzivíztározó közepes A medence idınkénti 
ellenırzésre szorul. 

4. Víztorony 50-24 jó Idıközönként 
tisztítást igényel 

5. Vízmő épület, kapcsolóház jó Folyamatos 
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karbantartást igényel. 
6. Vízelosztó gerincvezeték, 

hossza :6473 m 
jó A gerinchálózat 

folyamatos 
karbantartása. 

 
 

7. Házi bekötıvezeték, hossza:  
2320 m 

 

jó A bekötıvezetékek 
idıszakos ellenırzést 

igényelnek. 
8. 
 

Föld alatti tőzcsapok (23 db) jó A tőzcsapok 
idıszakos ellenırzést 

igényelnek.  
9. Föld feletti tőzcsapok (1 db) jó A tőzcsapok 

idıszakos ellenırzést 
igényelnek. 

10. Közkifolyók (6 db) jó A közkifolyók 
ellenırzést, 

fertıtlenítést és 
mosatást igényelnek. 

11. Vízmő épület kútakna 
 

jó Felújításra szorul. 

12. Szivattyú SPA-10 
 

megfelelı Rendszeres 
ellenırzést igényel 

13. Szivattyú K 63-12 
 

megfelelı Rendszeres 
ellenırzést igényel 

 
 
 
 
 
Kelt:  Szolnok, 2013. 10. 31. 
 
 
 
 
 
 

Tiszamenti Regionális Vízmővek Kuncsorba Község Önkormányzata 
Zártkör ően mőködı Részvénytársaság képviseletében eljár: 

képviseletében eljár: Rédai János 
Hajdú Gábor 
vezérigazgató 

polgármester 
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4. számú melléklet 
 

BIRTOKBA ADÁSI JEGYZ İKÖNYV  
 
 

Készült:  A Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.) 
hivatalos helységében, 2013 október 31. napján.  

 
 
Jelen vannak:  Átadó részérıl: Kuncsorba Község Önkormányzata 

képviseletében: Rédai János polgármester 
 

Átvevı részérıl: Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt  
képviseletében:  Hajdú Gábor vezérigazgató 

 
A felek 2013. október 31. nap hatályával vízi-közmővek üzemeltetése tárgyában kötöttek 
Bérleti-üzemeltetési Szerzıdést. 
Jelen melléklet a fenti szerzıdés 4. számú mellékletét képezi. 
 
A birtokba adás tárgyát képezi: 
Az Átadó átadja, Átvevı átveszi az alábbi víziközmő-elemeket: 
A felek között 2013. október 31. nap hatályával létrejött Bérleti Üzemeltetési Szerzıdés 1. és 
2. számú mellékletében részletesen meghatározott víziközmő-elemeket. 
 
Észrevételek: 

- Átadó részérıl:  
 
- Átvevı részérıl:  

 
Kelt: Szolnok, 2013. 10. 31.  
 
 
 

Tiszamenti Regionális Vízmővek Kuncsorba Község Önkormányzata 
Zártkör ően mőködı Részvénytársaság képviseletében eljár: 

képviseletében eljár: Rédai János 
Hajdú Gábor 
vezérigazgató 

polgármester 
 

 
 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés a nem veszélyes szilárd hulladék összegyőjtésére és hulladéklerakó telepre 
történı szállításról szóló közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos díjkompenzációra 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a napirendet megtárgyalta, az 
elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
62/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat 
A nem veszélyes szilárd hulladék összegyőjtésére és hulladéklerakó telepre történı 
szállításról szóló közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos díjkompenzációról  
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
1. a Fegyverneki Vízmő és Községgazdálkodási Intézménnyel 

kötött közszolgáltatási szerzıdés alapján a kötelezı 
rezsicsökkentés hatására keletkezett veszteség mérséklése és a 
közszolgáltatás biztonságos ellátása érdekében az Intézmény 
részére 170.067,- Ft díjkompenzációt biztosít az Önkormányzat 
2013. évi költségvetése terhére 

2. megbízza Rédai János polgármestert a díjkompenzációval 
kapcsolatos szerzıdés aláírására. 

 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Rédai János polgármester 
 

Errıl értesülnek: 
Rédai János polgármester      helyben 
Képviselı-testület tagjai     helyben 
Fegyvernek város Önkormányzata    székhelyén 
Fegyverneki Vízmő és Községgazdálkodási Intézmény székhelyén 
Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal 
Irattár 
 
IV. Napirend:  
 
Elıterjesztés adásvételi szerzıdés részvény vásárlásról 
 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a napirendet megtárgyalta, az 
elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
63/2013.(X. 30.) önkormányzati határozat 
Adásvételi szerzıdés részvény vásárlásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

1. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően mőködı Részvénytársasággal 
kötendı - részvény értékesítésérıl szóló -  Adásvételi Szerzıdést a 
melléklet szerint jóváhagyja, 

 
2. felhatalmazza Rédai János polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. 
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      Határidı:  azonnal 
      Felelıs:    Rédai János polgármester 
 

 
Errıl értesülnek:  
1.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.   1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
2.) Rédai János polgármester     helyben 
3.) Hegedős László jegyzı     helyben 
4.) Képviselı-testület tagjai     helyben 
5.) Irattár 
 

1.SZT-………… 
ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS 

amely létrejött egyrészrıl a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ı Zártk örően mőködı 
Részvényt ársas ág a Magyar Államképviseletében eljárva (székhely: 1133 Budapest, 
Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-045784), képviseli: Márton Péter vezérigazgató, 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó), 
másrészrıl 
a Kuncsorba K özségi Önkorm ányzat (székhely/cím: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 
26., adó szám: 15412270-2-16), képviseli: Rédai János polgármester, mint vevı (a 
továbbiakban: Vevı)között az alulírott napon és helyen, a következı feltételekkel 
 

I. Elızmények 
 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv .) 3. §-a értelmében a 
rábízott állami vagyon felett a Magyar Államot megilletı tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorl óként – törvény vagy a miniszteri 
rendeletének eltérı rendelkezése hiányában az MNV Zrt. gyakorolja. A Vtv. 33. §-ának (1) 
bekezdése alapján állami vagyon tulajdonjogának átruházására - ha törvény eltérıen nem 
rendelkezik - kizárólag a tulajdonosi joggyakorl ó jogosult. 
A Vtv. fenti rendelkezései, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. 
(X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr .) szabályai alapján az MNV Zrt. a 238/2013. 
(IV.22.) IG sz. határozatában, valamint annak felhatalmazása alapján az 534/2013.(VII.22.) 
IG sz. határozatában a Vtv. 35. §-a (2) bekezdésének i) pontjára tekintettel a Vtv. szerinti 
versenyeztetés mellızésével a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. (a továbbiakban: 
Társas ág) (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. cégjegyzékszám: 16-10001558) 
állami tulajdonban levı társasági részesedésébıl a II. pontban meghatározott részvény 
értékesítésérıl döntött. 
 

II. Az Ad ásvételi Szerz ıdés tárgya 
II.1. Eladó eladja, Vevı pedig megveszi az Eladónak a kizárólagos tulajdonát képezı, a 
Társaság által kibocsátott 1 db egyenként 10.000,- Ft névértékő, nyomdai úton elıállított, 
névre szóló részvényét (a továbbiakban: Részesed és). 
2 
II.2. A Vevı által megszerzett Részesedés részletes adatai: 
Fizikai részvények esetén 
ISIN azonosító Címlet 
Fizikai 
darab 
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Sorozat Sorszám 
Alapcímlet 
db 
Összes 
névérték 
Vételár 
HU0000047584 
10.000 
Ft 
1 db A 1 db 10.000 Ft 
38.200 
Ft- 

III. Vételár 
III.1. A Vevı a Részesedésért összesen 38.200,- Ft, azaz harmincnyolcezer-kétszáz forint 
vételárat fizet az Eladó részére. 
III.2. Vevı a vételárat egy összegben köteles jelen Adásvételi Szerzıdés hatálybalépésének 
napjától számított 15 napon belül az Eladó részére az MNV Zrt. MÁK-nál vezetett 10032000- 
01200540 számú bankszámlájára átutalni. 
A befizetett összegrıl az Eladó elılegszámlát állít ki. 
A vételár teljesítésének napja az a nap, amikor a vételár teljes összegét az Eladó fent 
megnevezett bankszámláján jóváírják. 
III.3. Amennyiben Vevı a III.1. pont szerinti vételár fizetési kötelezettségének határidıben 
nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig járó, a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a Ptk.) 301/A. §-ának (2) bekezdése szerinti 
késedelmi kamatot tartozik megfizetni Eladónak. 
III.4. Amennyiben a Vevı a teljes vételárat határidıben nem fizeti meg, azt Eladó tekintheti 
úgy is, hogy Vevı a jogügylettıl visszalépett, és Eladó jogosult az Adásvételi Szerzıdéstıl, a 
Vevıhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal elállni. Vevı ebben az esetben felelıs a 
szerzıdéskötés meghiúsulásából az Eladót ért károkért. 
III.5. Jelen Adásvételi Szerzıdés szerinti fizetésekkel együtt járó bankköltségek és/vagy 
kezelési díjak a teljes vételárnak az Eladó számláján történı jóváírásáig a Vevıt terhelik. 
IV. A Részesed és átadása, szavatoss ág 
IV.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a részvények forgatása teljes vételár Vevı által 
történı megfizetését követıen: 
� amennyiben az adott hónap 25-éig beérkezik az MNV Zrt. bankszámlájára a vételár 
akkor az adott hónap utolsó munkanapján történik a részvény üresre forgatása. 
� amennyiben az adott hónap 25. napját követıen érkezik be az MNV Zrt. 
bankszámlájára a vételár akkor a tárgyhót követı hónap utolsó munkanapján történik a 
részvény forgatása. 
� A részvények üresre forgatásának napjával végszámla kerül kiállításra. 
3 
Vevı köteles az Eladó értesítését követıen haladéktalanul, de legkésıbb nyolc napon belül a 
részvényeket átvenni és a részvények tulajdonjogának megváltozását a Társaság részére 
bejelenteni. 
IV.2. A Vevı a IV.1. pont foglaltaknak megfelelıen, a részvények átforgatását követıen 
jogosult és köteles a Részesedés feletti tulajdonosi jogait gyakorolni. 
IV.3. Eladó szavatolja, hogy a Részesedés per-, teher- és igénymentes és harmadik 
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a Részesedés jelen Adásvételi Szerzıdésben 
foglalt átruházását korlátozná vagy kizárná. 
IV.4. Eladó továbbá szavatolja, hogy a Részesedés jelen Adásvételi Szerzıdés szerint történı 
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átruházása semmilyen jogszabályt nem sért. 
V. További nyilatkozatok 
V.1. Vevı kijelenti, hogy a Részesedés helyzetét ismeri, mindezekre tekintettel Vevı a 
Társaság helyzetével kapcsolatban Eladóval szemben a késıbbiek során semmilyen igényt 
nem támaszt. 
V.2. Felek kijelentik, hogy jelen Adásvételi Szerzıdés megkötéséhez a nyilatkozataikat 
tévedés, megtévesztés és minden jogellenes befolyástól mentesen alakították ki. Vevı 
kijelenti, hogy tulajdonszerzési képességében korlátozva nincsen, valamint Felek kijelentik, 
hogy szerzıdéskötési képességükben korlátozva nincsenek. 
V.3. Vevı felel a jelen Adásvételi Szerzıdésben vállalt kötelezettségei teljesítéséért. 
V.4. Felek vállalják, hogy a jelen Adásvételi Szerzıdés megkötését a Társaság részére a 
Társaság alapszabályának 5.2. pontja szerint bejelentik. 
VI. Jogvit ák rendez ése 
VI.1. Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy jelen Adásvételi Szerzıdéssel kapcsolatos 
esetleges vitáikat elsısorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Ennek 30 napon belüli 
eredménytelensége esetén az Eladó székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkezı 
rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
VI.2. Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy jelen Adásvételi Szerzıdésre, az Adásvételi 
Szerzıdésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában, valamint a Felek közötti esetleges 
jogvitában a magyar jog szabályai az irányadóak. 
VII. Egyebek 
VII.1. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek minden felhatalmazással, amely a jelen Adásvételi 
Szerzıdés megkötéséhez szükséges és képesek a jelen Adásvételi Szerzıdésben foglaltak 
teljesítésére. Vevı kijelenti és az 1. számú mellékletként csatolt nyilatkozatával 
igazolja, 
hogy a részére történı értékesítés feltételei fennállnak. 
4 
VII.2. Jelen Adásvételi Szerzıdéssel kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés, közlemény, 
nyilatkozat megtétele, továbbá az Adásvételi Szerzıdés módosítása kizárólag írásban 
érvényes. Az Eladó és a Vevı jelen Adásvételi Szerzıdéssel kapcsolatos egymásnak címzett 
értesítést, nyilatkozatot, az SZT-……….. számú adásvételi szerzıdésre hivatkozással az 
alábbi címre küldik: 
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. 
1133Budapest, Pozsonyi út 56. 
- Kuncsorba Községi Önkormányzat 
5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26. 
VII.3. Jelen Adásvételi Szerzıdés 4 példányban készült, amelyek mindegyike eredeti 
példánynak minısül és amelyek együttesen egy és ugyanazon dokumentumnak minısülnek. 
Jelen Adásvételi Szerzıdést magyar nyelven írták alá. 
VIII. Az Ad ásvételi Szerz ıdés hat álybal épése 
VIII.1. Jelen Adásvételi Szerzıdés Szerzıdı Felek általi aláírását, ha az aláírás nem egy 
idıben történik, az utóbb megtett aláírás napján lép hatályba. 
VIII.2. Jelen Adásvételi Szerzıdést Szerzıdı Felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, jóváhagyólag aláírták. 
Budapest, 2013. …………….. „ ” 
.......................….................................. 
Márton Péter vezérigazgató 
Magyar Nemzeti és Vagyonkezelı Zrt. 
………………….., 2013. …………….. „ ” 
................................................................. 
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Rédai János polgármester 
Kuncsorba Községi Önkormányzat 
5 

Az adásvételi szerz ıdés 1. sz. melléklete 
 

NYILATKOZAT AZ ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEINEK FENNÁLLÁSÁRÓL 
Alulírott 
Cégnév: Kuncsorba Községi Önkormányzat 
Székhely: 5412. Kuncsorba, Dózsa György út 26. 
Cg., nyilv ántart ási sz ám: 412276 
Telefonsz ám.: ...............….. Fax: ...............…....... 
állami vagyonelem megvásárlásával, illetve átruházásával kapcsolatosan ajánlattevıként a 
részünkre történı értékesítés feltételeinek fennállásáról az alábbi nyilatkozatot tesszük. 
I. 
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Vhr. ) 27. §-a alapján „Ha törvény eltérıen nem rendelkezik, állami 
vagyont - a 
Vtv. 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat 
kivéve - 
nem lehet értékesíteni olyan ajánlattevı személy részére, amely/aki 
a) az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32.1 pontja szerint - a 
pályázata 
benyújtásának idıpontjában - nem minısül köztartozásmentes adózónak, vagy 
b) az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó 
a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy 
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.” 
A fenti jogszab ály rendelkez ésre tekintettel teljes k örő felel ısségünk tudat ában 
kijelentj ük, hogy 
(Az ajánlattevıre irányadó pont X-szel és/vagy aláhúzással jelölendı!) 
□ az Art. hat álya al á tartoz ó ajánlattev ıként 
(i) a mellékelt, az Art. 85/A. §-ának (1) bekezdése szerinti, az ajánlatunk MNV 
Zrt. részére történı megküldésének napjához képest 30 napnál nem régebbi 
idıpontra vonatkozó együttes adóhatósági igazolás alapján nincs az állami 
adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozásunk. 
(ii) a mellékelt, illetékes helyi önkormányzat jegyzıje által az ajánlat benyújtására 
megszabott határidıhöz képest 30 napnál nem régebbi idıpontra kiállított 
1 1 „Art. 178. § 32. köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, 
adószámát 
tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint 
a) a közzétételt megelızı hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó 
adótartozása, 
valamint köztartozása; 
b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása; 
c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelızı hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének 
maradéktalanul 
eleget tesz/tett; 
d) adószámát nem függesztették fel; 
e) nem áll csıdeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt; 
f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása; 
g) nem minısül adó megfizetésére kötelezettnek,” 
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adóhatósági igazolás alapján nincs az érintett helyi adóhatóságnál nyilvántartott 
köztartozásunk, 
(iii)nyilatkozunk, hogy az Art. 178. § 32. pontja alapján köztartozásmentes 
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adózónak minısülünk. (E nyilatkozat akkor szükséges, ha a köztartozás 
mentességet nem az (i)-(ii) pontok alapján igazolja az ajánlattevı.) 
□ nem min ısülünk az Art. hat álya al á tartoz ó ajánlattev ınek, 
tov ábbá nincs MNV Zrt -vel szemben lej árt tartoz ásunk. 

II. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. § (2) 
bekezdése alapján „Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy 
átlátható szervezet részére lehet.” 
A fenti jogszab ály rendelkez ésre tekintettel nyilatkozunk, hogy az Nvt. 3. § (1)  
bekezd és 
1. af) pontja alapj án mint helyi önkorm ányzat átláthat ó szervezetnek min ısülünk. 
……..................................., 20…. ............... 

................................................. 
cégszer ő aláírás__ 

 
V. Napirend: 
 
Elıterjesztés a CIB Bankkal kötött szerzıdés felmondására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a napirendet megtárgyalta, az 
elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: korábban az OTP volt a számlavezetı pénzintézetünk, amikor 
Törökszentmiklóshoz kerültünk átmentünk a CIB Bankhoz. Elıször a költség nagyon kedvezı 
volt, de most már úgy felemelkedett, mint a többi banké, de az ügyintézési tapasztalatunk 
nagyon rossz ennél a banknál. Javasolja, hogy ismét az OTP Bank Nyrt-nél vezessünk a 
számláinkat, azok sokkal gyorsabbak, korrektebbek. A CIB Bank nagyon rugalmatlan. A 
szerzıdés szerint 3 hónap felmondási idı van, így november 1-el felmondanánk, és 2014. 
február l-tıl már az OTP Banknál lennénk. Nem kell közbeszereztetnünk, mert értékhatáron 
belül vagyunk. 
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
64/2013.(X. 30.) önkormányzati határozat 
CIB Bank Zrt-vel kötött bankszámla szerzıdés felmondásáról 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
1. a CIB Bank Zrt-vel kötött számlavezetési szerzıdést 2013. november 1. 

napján 3 hónapos felmondási idıvel felmondja. 
2. az OTP Nyrt-vel kíván számlavezetési szerzıdést kötni 2013. január 1. 

napjától. 
3. felhatalmazza Rédai János polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt 

szerzıdés felmondásával és a 2. pontban megjelölt szerzıdés megkötésével 
kapcsolatban eljárjon. 

 
 
 

Errıl értesülnek:  
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1.) Rédai János polgármester   helyben 
2.) Hegedős László jegyzı   helyben 
3.) Képviselı-testület tagjai   helyben 
4.) CIB Bank Zrt.    Szolnok 
5.) OTP Bank Nyrt.    Törökszentmiklós 
6.) Irattár 

 
 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 9 óra 20 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /: Rédai János :/      /: Hegedős László :/ 
              Polgármester        jegyzı 


