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E l ı t e r j e s z t é s 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı –testületének  
2012. december 20-i ülésére  

 
Tárgy: A  víziközmővek tulajdonjogának térítésmentes átvétele és azok 
továbbüzemeltetése  
Ikt.sz.:I/13246-2/2012. 
Tisztelt Képviselı Testület! 
 
2011. év december 31. napján megjelent a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmő-
szolgáltatásról (Vksztv.), amely jogszabályt 2012. július 15. napjától a 2012. évi CVI. 
törvénnyel módosítottak. 
A hivatkozott módosítás alapján a Képviselı Testületnek az alábbi területeken szükséges 
döntést hoznia még a 2012. évben. 
 
Vagyonátháramlás 
 
A módosítás 79.§ (1) bekezdése így szól: 
 
„Az a víziközmő, vagy víziközmő létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó 
szervezet tulajdonában áll, mely felett - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - a 
tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért 
felelıs tulajdonába kerül. A tulajdonjog jelen törvény erejénél fogva ingyenesen, a 
tulajdonjoghoz kötıdı jogokkal és kötelezettségekkel együttesen, száll át.” 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata az ivóvíz-és csatornaszolgáltatás ágazathoz tartozó 
közmőveit a BÁCSVÍZ Zrt.-vel üzemelteti oly módon, hogy ezen közmővek egy részét a 
BÁCSVÍZ Zrt.-nek apportként tulajdonba adta, a másik részét pedig bérleti-üzemeltetési 
szerzıdés keretében mőködteti a BÁCSVÍZ Zrt.-vel. 
 
A BÁCSVÍZ Zrt. részesedésének egésze a nemzeti tulajdonba tartozik, így a jelenleg a 
tulajdonában lévı, Vksztv. 2.§ 20. pontja által definiált víziközmővek (a beapportált tételek, 
illetve a BÁCSVÍZ Zrt. által létrehozott elemek) 2013. január 1-jén az ellátásért felelıs 
tulajdonába kerülnek. 
 
Megállapítható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata a Vksztv. 9.§ (1) bekezdése alapján 
az átháramlással érintett, Lajosmizse város közigazgatási területén található, a Vksztv. 2.§ 23. 
a) pontja szerinti víziközmő-rendszereken ellátásért felelısnek minısül, így 2013. január 1. 
napján az e rendszeren található, átháramlással érintett vagyon teljes egésze a törvény erejénél 
fogva a tulajdonába kerül. 
A vagyonátháramlásról a Lajosmizse Város Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Zrt., 
(továbbiakban: együttesen felek) felek megállapodást kötnek.  
A szerzıdés megkötésére azért van szükség, mert a Vksztv. 79.§ (4) az alábbiakat 
tartalmazza:  

 
„Ha a felek az (1)-(3) bekezdésben foglaltak tekintetében térítésmentes átruházásról 
állapodnak meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából 
közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából a víziközmő-szolgáltatást végzı 
vállalkozási, bevételszerzı tevékenységével összefüggı költségnek, ráfordításnak minısül.” 
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Így a törvényeknek eleget téve közcélú adomány az átháramló vagyon. 
Vagyonátháramlás utáni továbbüzemeltetés és vagyonértékelés 
 
Az átháramlással az érintett víziközmő vagyon az Önkormányzat tulajdonába kerül, ezzel 
együtt rendelkezni kell azok továbbüzemeltetésérıl. A Vksztv. 15.§ alapján erre három típusú 
üzemeltetési megállapodás köthetı: bérleti-üzemeltetés, vagyonkezelés vagy koncesszió. 
 
A Vksztv. felhatalmazta a Kormányt, hogy rendeletében szabályozza az üzemeltetési 
szerzıdés kötelezı tartalmi elemeit, valamint az átháramló vagyon továbbüzemeltetésének 
részletfeltételeit. E rendelet a mai napig nem jelent meg, viszont a 2013. január 1. napja 
közelít, amelyre tekintettel az üzemeltetési jogviszony rendezése mindenképp szükséges 
annak érdekében, hogy Lajosmizse város közmőveit a BÁCSVÍZ Zrt. megfelelı jogalappal 
üzemeltethesse. Felek tudomással bírnak arról, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. a Vksztv. 82.§ (1) 
bekezdése alapján a víziközmő-szolgáltatói mőködési engedélyre irányuló kérelmét a Magyar 
Energia Hivatal részére 2013. május 31-ig köteles megküldeni, amely kérelemnek részét 
képezik az üzemeltetési szerzıdések. 
 
Az üzemeltetési szerzıdés tartalmi és formai követelményeire maga a Vksztv. is tartalmaz 
szabályokat: a 17.§ (2) bekezdés szabályozza az idıtartamot (határozatlan, vagy határozott, 
ekkor 15 és 35 év közötti), a 20.§ pedig a felmondási idıre vonatkozóan ír elı részleteket. A 
megküldött megállapodás tervezete mindkettıt kielégíti. 
 
A Vksztv. 44.§ -ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Víziközmő Szövetség szakmai 
javaslatot tett, amelyben megfogalmazásra került, hogy az átháramló vagyonelemek 
továbbüzemeltetésének alapvetı formája a vagyonkezelés legyen. Ez alól kivétel az az eset, 
ha azon a víziközmő-rendszeren, amelyen az átháramló elemek fizikailag elhelyezkednek, az 
ellátásért felelıs és a víziközmő-szolgáltató már rendelkezik bérleti-üzemeltetési szerzıdéssel, 
akkor lehetıség nyílik az átháramló vagyonelemeket ugyanilyen konstrukcióban történı 
továbbüzemeltetésére tekintettel arra, hogy egy víziközmő-rendszerre csak egy féle típusú 
üzemeltetési szerzıdés köthetı. 
 
Mivel utóbbi feltétel Lajosmizse város esetében mind ivóvíz-, mind csatornaszolgáltatás 
esetén fennáll, ezért a további üzemeltetésre az alábbi két alternatíva közül kell  
választani. 
I. alternatíva:  Felek úgy döntenek, hogy a köztük fennálló bérleti-üzemeltetési szerzıdést 
úgy módosítják, hogy annak tárgyi hatályát az átháramló elemekre is kiterjesztik. A bérleti 
jogviszonynál fontos megjegyezni, hogy a rekonstrukciós és felújítási munkák számláinak a 
bérleti díj összegét meghaladó részét az Önkormányzatnak kell fizetni. 2013. évre vonatkozó 
bérleti díj nettó 6.000.000 Ft lenne. A víziközmő törvény szerint víziközmő-szolgáltatási 
ágazatonként 15 éves idıtávra gördülı fejlesztési tervet kell készíteni, amely beruházási, 
felújítási- és pótlási tervbıl áll. Ebben a konstrukcióban az amortizációt (értékcsökkenést) az 
Önkormányzat számolja el és a felújítási terveket is az Önkormányzat készítteti el. A 
víziközmő vagyonra a biztosítást is az Önkormányzatnak kell megkötni és fizetni.      
 
II. alternatíva:  Felek a köztük fennálló bérleti-üzemeltetési szerzıdést 2013. január 1. 
napjával vagyonkezelési szerzıdéssé alakítják, amelynek tárgyi hatályát kiterjesztik az 
átháramló ivóvíz közmő vagyonra is – élve a 2011. évi CCIX. törvény 24.§-ban adott 
lehetıséggel, amely szerint a bérleti-üzemeltetési szerzıdés vagyonkezeléssé alakítása nem 
minısül a Kbt. szerinti visszterhes jogviszonynak.   
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Lajosmizse Város Önkormányzatát terhelı ellátási felelısség vagyonkezelés útján történı 
biztosítását az is indokolja, hogy ebben az esetben a szolgáltató továbbra is úgy tartja nyilván 
azt vagyont, mint sajátját; a pótlásról és felújításról (felújítási tervrıl) maga gondoskodik az 
általa elszámolt amortizáció terhére; a felelısségbiztosítás mellett a vagyonbiztosítást is ı 
köti; és a Vksztv. szerint elkészítendı gördülı fejlesztési terv összeállításában is jelentıs 
szerepet játszik. Ez a konstrukció sokkal inkább hasonlít a BÁCSVÍZ Zrt. által végzett 
korábbi, saját tulajdonként  
történı üzemeltetésre, mint a bérleti-üzemeletetés, és a leginkább szavatolja a Vksztv. 11 
alapelve közül a második legfontosabbat, az ellátásbiztonság elvének teljesülését. 
 
A vagyonkezelési szerzıdésben foglaltak alapján a BÁCSVÍZ Zrt.  Lajosmizse Város 
Önkormányzata részére vagyonkezelési díjat fizet (2013. évre nettó 1.498.640 Ft lenne), 
amelynek funkciója, hogy három év alatt (2013 – 2015. év) fedezetet nyújtson a Vksztv. 12.§ 
(1) bekezdés alapján kötelezıen elvégzendı, és a tulajdonosok által finanszírozandó 
vagyonértékelésre. Felek közös értelmezése az, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. által eddig sajátként 
üzemeltetett víziközmő-vagyon január 1-tıl, vagyonkezelési szerzıdéssel történı további 
mőködtetése nem minısül a Vksztv. szerinti új jogviszonynak, így a vagyonértékelés 
határideje a Vksztv. 78.§ (1) szerint 2015. december 31. 
Mindemellett a vagyonkezelési díj ÁFA-köteles bevételt jelent az önkormányzat részére, 
amely a vagyonhoz kapcsolódó késıbbi ÁFA levonhatósága szempontjából bír jelentıséggel. 
 
A vagyonkezeléshez az alábbi szabályozásra van szükség. 
 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.) 109. § (4) bekezdése alapján a „képviselı-testület 
rendeletében határozza meg a vagyonkezelıi jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a 
vagyonkezelıi jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenırzésének részletes 
szabályait”. A vagyonkezelıi jog ellenértékét az elıterjesztés melléklete szerinti rendelet-
tervezet rendezi, majd ennek megfelelıen kerül megkötésre a vagyonkezelési szerzıdés.  
Az elıterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 

1. sz. melléklet: Vagyonátháramlási megállapodás és mellékletei 
2. sz. melléklet: Bérleti-üzemeltetési szerzıdés és melléklete 
3. sz. melléklet: 

a)  Bérleti szerzıdés megszüntetése 
b) Vagyonkezelési szerzıdés és mellékletei (a szerzıdés 1.sz. melléklete az 

átháramló vagyon, mely az elıterjesztés 1.sz. mellékletében megtalálható) 
c) Vagyonrendelet módosítása 

 
A Képviselı-testületnek döntenie kell  az elıterjesztés 1 melléklete tekintetében, valamint 
választani kell a 2. és 3 mellékletben szereplı alternatív üzemeltetési jogviszonyok közül. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselı-testület elé:   
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I  Határozat-tervezet 

…../2012.(….)ÖH. 
A víziközmővek tulajdonjogának térítésmentes  
átvétele  

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplı vagyonátháramlásról szóló megállapodást. Felhatalmazza Basky 
András polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidı: 2012. december 20., a szerzıdés aláírására 2012. december 31. 
Felelıs: Képviselı-testület, a szerzıdés aláírására Basky András polgármester 

 
 

II. Határozat-tervezet 
 

…./2012.(….)ÖH. 
A víziközmővek üzemeltetése bérleti-üzemeltetési szerzıdés útján 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 2. sz. 
mellékletében szereplı bérleti-üzemeltetési szerzıdés módosítását. Felhatalmazza Basky 
András  polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2012. december 20., a szerzıdés aláírására 2012. december 31.   
Felelıs: Képviselı-testület, a szerzıdés aláírására Basky András polgármester 

 
III. Határozat-tervezet 

 
…./2012.(….)ÖH. 
A víziközmővek üzemeltetése vagyonkezelési szerzıdés útján  

 
Határozat 

 
1/. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a elıterjesztés 
mellékletében szereplı bérleti-üzemeltetési szerzıdés megszüntetését. Felhatalmazza Basky 
András polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
2/.Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 
mellékletében szereplı vagyonkezelési szerzıdést. Felhatalmazza a Basky András 
polgármestert a vagyonkezelési szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2012. december 20., a szerzıdés aláírására 2012. december 31. 
Felelıs: Képviselı-testület, a szerzıdés aláírására Basky András polgármester 
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IV. Határozat-tervezet  
 
…./2012.(….)ÖH. 
Vagyonkezelési jog alapítása  

Határozat 
 
1/. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
a vagyonkezelésbe adási jog alapításáról szóló szerzıdést a BÁCSVÍZ Zrt.-vel megköti.  
 
2/. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1/. 
pontban foglalt szerzıdés elıkészítésére és annak Képviselı-testület elé terjesztésére. 
 
Határidı: 2012. december 20., a szerzıdés megkötésére 2013. március 31. 
Felelıs: Képviselı-testület, a szerzıdés elıkészítésére Basky András polgármester 
 
Lajosmizse, 2012. december 18. 
 
 
                                                                           Basky András s.k.  
                                                                              polgármester 
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Az elıterjesztés 1.sz. melléklete 
 

VAGYONÁTHÁRAMLÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
 

Szerzıdı felek: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata (székhelye:6050 Lajosmizse Városház tér 1., adószáma: 
15724612-2-03, KSH száma: 15724612-8411-321-03, képviseli: Basky András polgármester) 
 
mint ellátásért felelıs, tulajdont átvevı Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészrıl 
 
a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
(rövidített cégnév: BÁCSVÍZ Zrt., székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13., statisztikai 
számjele: 10734702-3600-114-03, cégjegyzékszáma: 03-10-100039, adószáma: 10734702-2-
03, képviseli: Kurdi Viktor elnök- vezérigazgató), Üzemeltetı, mint tulajdont átadó 
víziközmő-szolgáltató Társaság (a továbbiakban: Társaság) együttesen: felek között az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Elızmények: 

 
1.1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat részvényese az 1950. évben alapított 
Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmő Vállalat általános jogutódjaként átalakulással 1992. január 
1. napján létrejött BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zártkörően Mőködı 
Részvénytársaságnak. Ezen részvénytársaság létrehozásának célja az önkormányzatokat 
terhelı, önkormányzati feladat-ellátási körbe tartozó helyi közmőves ivóvízellátás, valamint 
közmőves szennyvízelvezetés-és tisztítási feladatoknak az elvégzése. 
 
1.2. Felek rögzítik, hogy a Társaság olyan, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével 
mőködı cég, amelyben valamennyi részvény állam és önkormányzatok 100 %-os 
tulajdonában van, ezért eleget tesz a Nemzeti Vagyonról szóló törvény 3. § (1) bek. 19. pont 
bd) pontjában foglaltaknak.  
 
1.3. A Társaság 1991. december 31. óta biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata 
számára a közmőves szennyvízelvezetést. A víziközmő vagyon üzemeltetési feladatainak 
ellátásáról a Társaság és az Önkormányzat között a jelen megállapodás 3. pontja szerinti 
bérleti-üzemeltetési szerzıdés rendelkezik. 
 
1.4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás aláírásakor a Társaság tulajdonában áll a 
megállapodás 1. számú (víziközmő rendszer elemei a rendszerfüggetlen víziközmő-elemek 
kivételével) és 2. számú (rendszerfüggetlen víziközmő-elem) mellékletében felsorolt 
víziközmő vagyon. 
 
1.5. Felek rögzítik, hogy a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(továbbiakban: Vksztv.) 79. § (1) bekezdése alapján „Az a víziközmő, vagy víziközmő 
létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely 
felett - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti 
vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelıs tulajdonába kerül. A tulajdonjog 
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jelen törvény erejénél fogva ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötıdı jogokkal és 
kötelezettségekkel együttesen, száll át.”  
 
1.6. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdése alapján „a víziközmő tulajdonosa a 
tulajdon átháramlással érintett víziközmő-rendszeren víziközmő-szolgáltatást végzınek 
minısül, és a tulajdonában lévı rendszerfüggetlen víziközmő-elemre nézve a 7. § (1) 
bekezdése szerinti jogcímmel rendelkezik, a rendszerfüggetlen víziközmőre az (1)-(6) 
bekezdés hatálya nem terjed ki.” 
 
1.7. Felek a jelen megállapodás alapján kívánják meghatározni, hogy jelen szerzıdés 1.5. 
és 1.6. pontjában hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján, mely víziközmő-elemek és 
milyen arányban kerülnek az Önkormányzat tulajdonába, és melyek azok a víziközmő-
elemek, amelyek rendszerfüggetlennek minısülnek és a víziközmő-szolgáltató tulajdonában 
maradnak.  
 
2. Megállapodás tárgya: 
 
2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgya: 
Lajosmizse Város Önkormányzata szennyvíz ellátó rendszerének jelenleg a Társaság 
tulajdonában lévı része, melynek tételes felsorolását jelen megállapodás 1. és 2. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
2.2.  A Társaság kijelenti, hogy a tulajdoni részesedéseinek egésze a nemzeti vagyonba 
tartozik, ily módon a Vksztv. alapján a tulajdonában álló víziközmő vagyonból az 
Önkormányzatot megilletı, 1. sz. mellékletben felsorolt víziközmő vagyon tehermentesen, 
illetve a 4.7. pontban részletezett jogokkal és kötelezettségekkel, a törvény erejénél fogva az 
ellátásért felelıs, a tulajdont átvevı Önkormányzat tulajdonába száll át 2013. január 1. 
napjával.  

 
2.3. Felek megállapodnak abban, hogy 2013. január 1. napjával a 2. sz. mellékletben 
felsorolt rendszerfüggetlen víziközmő-elemek a Vksztv. 7.§ (1) bekezdése alapján a Társaság 
tulajdonában maradnak.  

 
2.4. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás kiterjed a Vksztv. 79.§ (1) bekezdése 
alapján történı térítésmentes vagyonátruházás végrehajtására, ennek keretében a tulajdont 
átadó Társaságtól a tulajdont átvevı Önkormányzat részére átháramló vagyoni érték 
dokumentálására is.  
 
2.5. A jelen megállapodás szerinti vagyonátruházás a Vksztv. 79. § (4) bekezdésére 
tekintettel az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a társasági adó 
szempontjából a víziközmő-szolgáltatást végzı vállalkozási, bevételszerzı tevékenységével 
összefüggı költségnek, ráfordításnak minısül. 
 
3. Üzemeltetési jogviszony rendezése 
 
A jelen megállapodás a Felek közötti üzemeltetési jogviszonyt a következık szerint érinti. 
Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között 2009. július 01. napján bérleti-üzemeltetési 
szerzıdés jött létre, amely határozatlan ideig érvényes. Felek rögzítik, hogy köztük fennálló 
bérleti-üzemeltetési szerzıdést 2013. január 1. napjától, közös megegyezéssel úgy módosítják, 
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hogy a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt, átháramló vagyonelemekre 
kiterjesztik annak hatályát.  
 
 
3. A vagyon kiadása és a vagyon átadáskori értéke 

 
4.1. Felek a jelen megállapodás tárgyát képezı közmőves szennyvízelvezetés ellátását 
biztosító víziközmő-vagyontárgyakat leltár szerinti bontásban a 1. számú (víziközmő rendszer 
elemei a rendszerfüggetlen víziközmő-elemek kivételével) és 2. számú (rendszerfüggetlen 
víziközmő elemek) mellékletben tüntetik fel, az egyes tételek tekintetében a 2012. október 
31. napi könyvszerinti értéket tételesen rögzítve.  A leltárban szereplı értékek véglegesítésére 
legkésıbb 2013. március 31-éig kerül sor.  
 
4.2.  A térítésmentes átadás tárgyául szolgáló vagyon az 1. sz. mellékletben részletezettek 
szerinti értékét a Felek a 2012. október 31. napi állapot szerint, nettó értéken összesen 
135.137.975 Ft-ban rögzítik, mely értéket, a 4.5. pontban foglaltakra tekintettel kölcsönösen 
elfogadnak. 
 
4.3.  Felek rögzítik, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt vagyon olyan, a Vksztv. 2.§ 23. a) 
pontja által definiált víziközmő-rendszereken található, amely víziközmő-rendszerek – 
eltekintve az 1. sz. mellékletben felsorolt, 2013. január 1-jén átháramló vagyontól – teljes 
egészében Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában állnak, így a Vksztv. 9.§ szerint az 
Önkormányzat minısül e víziközmő-rendszereken ellátásért felelısnek. 
 
4.4.  Felek rögzítik, hogy a 2012. október 31. napi állapot és a 2012. december 31. 
idıszak alatt bekövetkezı gazdasági események (melyek értéket és mőszaki tartalmat is 
jelenthetnek) 1. és 2. sz mellékletekben részletezett vagyonra kiható változásaival, fenti 
mellékleteket korrigálják legkésıbb 2013. március 31. napjáig. A jelen megállapodás szerinti 
végleges értéknek ezt a korrigált értéket tekintik, és fogadják el.  
 
4.5.  Felek rögzítik azt, hogy a tulajdont átadó Társaság a jelen megállapodással átadott 
víziközmőveket a tulajdont átvevı Önkormányzattal írásba foglalt bérleti-üzemeltetési 
szerzıdés alapján változatlanul birtokban tartja, ezen körülményekre tekintettel a Felek a 
bérleti-üzemeltetési szerzıdéshez jelen megállapodást mellékletként csatolják. 

  
4.6.  Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás aláírásával a tulajdont átadó Társaság akként 
adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával 
azokat kivezeti, így átadja, a tulajdont átvevı Önkormányzat pedig a számviteli 
nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat. 
 

 
Jelen megállapodás …… példányban készült, melyből ……. példány a tulajdont átadó Társaságot, …… 

példány a tulajdont átvevő Önkormányzatot illet meg. 

 
 
Mellékletek: 

- 1. számú melléklet: a víziközmő rendszer elemei a rendszerfüggetlen 
víziközmő-elemek kivételével és azok 2012. október 
31. napi  könyvszerinti értéke 
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- 2. számú melléklet: a víziközmő rendszer rendszerfüggetlen elemei és 
azok 2012. október 31. napi  könyvszerinti értéke 

 
- 3. számú melléklet:   a víziközmő rendszer részét képezı önálló hrsz-mal 

rendelkezı ingatlanok 
 

 
 
A megállapodást – amelynek az elıbb felsorolt mellékletek elválaszthatatlan részét képezik – 
a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezıt, képviselıik útján, cégszerően írták 
alá. 

 
Kelt: …………..……, 2012.…………… 

 
 
   

Tulajdont átadó Társaság képviseletében:   Tulajdont átvevı Önkormányzat 
       képviseletében: 

 
…………………………………………            ………………………………………….. 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen megállapodást az Önkormányzat Közgyőlése/Képviselıtestülete a …../2012. 
(….hó…nap) számú határozatával hagyta jóvá. 
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2.sz. melléklet 
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 1. sz. melléklet 
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3 sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         

Telkek analitika, Lajosmizse víz - és csatornaszolgáltatás      
         
         

Vízszolgáltatás        
Ssz. leltárszám alsz. aktiválás megnevezés HRSZ m2 mővelési ág fizikai elh. 

1. 11141090028 0 1991.12.31 TELEK LAJOSMIZSE  kútterület 708/4 420 kút Lajosmizse 
         

2. 11141090029 0 1991.12.31 TELEK  LAJOSMIZSE  1 HA 9387 M2 0275/13 5000 vízmő Lajosmizse 
      4187 gyep Lajosmizse 
      4273 mocsár Lajosmizse 
      5927 vízállás Lajosmizse 
         

Csatornaszolgáltatás         
1. 11141090049 0 1991.12.31 TELEK   LAJOSMIZSE  8 HA 7899 M2 0401/5 18575 kivett vízmő és 7 

épület 
Lajosmizse 

      5851 gyep Lajosmizse 

      4664 gyep Lajosmizse 

      50604 kivett mocsár Lajosmizse 

      8205 gyep Lajosmizse 
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Az elıterjesztés 2. számú melléklete 

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZ İDÉS 
1. számú MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészrıl: Lajosmizse Város Önkormányzata 
Székhelye:   Lajosmizse 
Teljes Jogú képviselıje: Basky András polgármester 
Adószám:   15724612-2-03 
KSH száma:   15724612-8411-321-03 
Számlaszám:   10402599-00026400-00000006 
Számlavezetı pénzintézet: K&H 

 
 

mint Átadó, 
 

 
másrészrıl:   BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörően 
    Mőködı Részvénytársaság, 
Székhelye:   6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 
Teljes jogú képviselıje:  Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
Adószám:   10734702-2-03 
KSH szám:   10734702 3600 11403 
Cégbírósági szám:  03-10-100039/1992-606 
Számlaszám:   12076903-00165296-00800005 
Számlavezetı pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. 
 
         mint Üzemeltetı 
 
között az alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek rögzítik, hogy közöttük bérüzemeltetési szerzıdés jött létre az alapszerzıdés 1. sz. 

mellékletében körülírt ivóvíz- és csatornaszolgálatához tartozó közmővek bérüzemeltetése 
tárgyában 2009. július 1. napjától kezdıdıen határozatlan idıtartamra. 

 
2. Felek megállapítják, hogy közöttük 2009. július 1. napjától kezdıdıen folyamatos 

jogviszony áll fenn és a közöttük létrejött szerzıdéses kapcsolat továbbra is fennmarad, az 
Üzemeltetı folyamatosan rendelkezik az üzemeltetési joggal és folyamatosan 
használatában és birtokában tartja az Átadó által átadott víziközmőveket. 

 
3. Felek rögzítik, hogy Üzemeltetı olyan, kizárólag a magyar állam és helyi 

önkormányzatok tulajdonában álló, víziközmővek mőködtetésére létrehozott gazdasági 
társaság, amelynek alapfeladata az Átadó  településén lévı víziközmővek üzemeltetésével 
a helyi közmőves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása. 

 
4. Felek megállapítják, hogy Átadót önkormányzati feladat-ellátási körbe tartozóan a helyi 

közmőves szennyvízelvezetési-és tisztítási közszolgáltatásban keletkezı szennyvizek 
összegyőjtésérıl, elvezetésérıl és tisztításáról való gondoskodási kötelezettség terheli, 
amely kötelezettséget Üzemeltetı útján, Üzemeltetı megbízásával lát el. 
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5. Felek megállapítják, hogy 2011. december 31. napján hatályba lépett a víziközmő-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, amelynek rendelkezései miatt az 1. 
pontban hivatkozott, felek között létrejött bérüzemeltetési szerzıdést az alábbiak szerint 
módosítani, illetve kiegészíteni szükséges. 

 
6. Felek rögzítik, hogy a víziközmő-szolgáltatásról szóló törvény kimondja: az a víziközmő, 

amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, amely felett a tulajdoni részesedés 
egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelıs tulajdonába 
kerül. A tulajdonjog a törvény erejénél fogva ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötıdı 
jogokkal és kötelezettségekkel együttesen száll át.  

 
7. Felek megállapodnak abban- jelen szerzıdés 6. pontjában foglaltakra tekintettel, - hogy a 

BÁCSVÍZ Zrt. Üzemeltetı tulajdonában álló, jelen szerzıdés 1. sz. mellékletében körülírt 
víziközmővek 2013. január 1. napján Átadó tulajdonába kerülnek, amelynek részleteivel 
kapcsolatban Felek külön szerzıdést kötnek. 

 
8. Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltetı tulajdonába tartozó rendszerfüggetlen 

víziközmő-elemek a víziközmő-szolgáltatás hatékonyabb mőködése érdekében az 
Üzemeltetı tulajdonában maradnak. 

 
9. Felek megállapítják, hogy jelen szerzıdésbe foglalt térítésmentes átruházásra tekintettel a 

vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a 
társasági adó szempontjából a víziközmő-szolgáltatást végzı Üzemeltetı vállalkozási, 
bevételszerzı tevékenységével összefüggı költségnek, ráfordításnak minısül. 

 
10. Átadó jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg jelen szerzıdés 1. sz. mellékletében 

megjelölt víziközmővek üzemeltetésével is az Üzemeltetıt bízza meg, amely megbízást 
Üzemeltetı elfogad.  

 
11. Felek a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt vagyonelemeket a 2012. 

október 31. napi könyvszerinti értéket tételesen rögzítik. 
Felek rögzítik, hogy a 2012. október 31. napi állapot és a 2012. december 31. idıszak 
alatt bekövetkezı gazdasági események (melyek értéket és mőszaki tartalmat is 
jelenthetnek) 1. sz. mellékletekben részletezett vagyonra kiható változásaival, fenti 
mellékleteket korrigálják legkésıbb 2013. március 31. napjáig. A jelen megállapodás 
szerinti végleges értéknek ezt a korrigált értéket tekintik, és fogadják el. 

 
12. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdés alapján az 1. sz. mellékletben 

megjelölt, Átadó tulajdonába 2013. január 1-jén kerülı víziközmőveket továbbra is 
Üzemeltetı birtokába és használatába adja, Üzemeltetı pedig azokat használatában és 
birtokában tartja és azokat üzemelteti. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltetı 
jogosult a felhasználók irányába szolgáltatást nyújtani Átadó megbízása alapján. 

 
13. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltetı továbbra is bérleti-üzemeltetési jogviszony 

keretében üzemelteti jelen szerzıdés tárgyát képezı víziközmőveket, a 2009. július 1. 
napja óta fennálló megállapodásban (továbbiakban: alapszerzıdés) rögzítettek szerint. 

 
14. Felek az alapszerzıdés 4.1.4. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják: 
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A 2013. évre fizetendı bérleti díj nettó összege 6 000 000 Ft, amelyet a Vksztv. ágazatok 
közti keresztfinanszírizást tiltó rendelkezése /1.§ (1) k)/ miatt ágazatokra kell bontani. A 
vagyon bruttó értéke alapján megbontott összegek: 

             -vízszolgáltatás: 2 520 000 Ft 
- csatornaszolgáltatás: 3 480 000 Ft 
 

 
15. Üzemeltetı feltétlen szavatosságot vállal jelen szerzıdéssel Átadó tulajdonába juttatott 

vagyon per-, igény-és tehermentességéért, harmadik személy semmilyen jogosultsággal 
nem rendelkezik jelen szerzıdéssel átháramoltatott vagyon tekintetében. 

 
16. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltetı a tevékenység végzéséhez szükséges 

felelısségbiztosítást 2013. január 1. napjától megköti, Átadó pedig az átháramoltatott 
vagyon kapcsán 2013. január 1. napjától a vagyonbiztosítást köt. Felek az alapszerzıdés 
13. pontjában foglaltakat hatályon kívül helyezik. 

 
17. Felek az alapszerzıdést annyiban egészítik ki, hogy amennyiben az Átadó az 

üzemeltetınek használatba adott vízi-közmővek felújítását más vállalkozóval végezteti el, 
úgy vállalja, hogy a munkák megkezdésérıl értesíti az Üzemeltetıt, aki jogosult a 
felújítási munkák ellenırzésére, a hatósági eljárásokon és az üzembehelyezési eljáráson 
való részvételre. A szakszerőtlen kivitelezés átvételét az Átadó értesítése mellett jogosult 
megtagadni. 

 
18. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti és a szolgáltatási díj megállapítása érdekében 

a Magyar Energia Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidın belül eleget 
tesznek tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek.  
Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltetı által fizetendı bérleti díj összegére 
minden tárgyévet megelızı év november 30. napjáig egyeztetést végeznek.  
Az Átadó a bérleti díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és a jelen szerzıdés tárgyát 
képezı vízi-közmő vagyon felújítására, rekonstrukciójára fordítani a felek által egyeztetett 
ütemezésben.  
 

19. Amennyiben jelen szerzıdés tárgyát képezı víziközmővek rekonstrukcióját és felújítási 
munkáit az Üzemeltetı végzi, vagy saját nevében bonyolítja, úgy azok Átadó részére 
történı továbbszámlázása során Üzemeltetı jogosult beszámítással élni Átadó bérleti díjra 
vonatkozó számláival szemben. A beszámítás alapja az Üzemeltetı által megküldött 
elszámolás alapján kibocsátott számla. Felek az elvégzett rekonstrukciós és felújítási 
munkákra vonatkozóan legalább negyedévente elszámolást készítenek. 
A rekonstrukciós és felújítási munkák számláinak a bérleti díj összegét meghaladó részét 
az Átadó 30 napon belül az Üzemeltetı számlájára történı átutalással kiegyenlíti. 

 
20. Felek az alapszerzıdés 4.1.6. és 4.1.7. pontjában foglaltakat hatályon kívül helyezik a 

Vksztv. 76.§ alapján. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdést bármely fél az év 
végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idıvel felmondhatja a másik fél 
szerzıdésszegése, jogszabályok, a rá vonatkozó hatósági határozatok elıírásainak 
víziközmő-szolgáltatás során történı súlyos megsértése, vagy a Vksztv-ben megjelölt 
feltételek teljesülése esetén. 

 
21. Átadó a szerzıdés tárgyát képezı vízi-közmővek mőszaki színvonalának megırzése 

érdekében köteles az Üzemeltetı javaslata alapján egyeztetett, és a Magyar Energia 
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Hivatal által jóváhagyott tervezett rekonstrukciós és felújítási munkák finanszírozására és 
elvégzésére az Üzemeltetı bonyolításával a mindenkor hatályos jogszabályok, helyi 
rendeletek, szabályozatok figyelembe vételével. A felmerülı költségeket az Átadó 
megtéríti, az Üzemeltetı, vagy a kivitelezı által kibocsátott számla alapján illetıleg az 
Üzemeltetı jogosult beszámítás útján rendezni ezen igényét az esedékes bérleti díjból. 

 
22. Üzemeltetı évente - minden év november 15-ig - köteles a következı évben a természetes 

elhasználódásból eredı szükségessé váló felújításokra és rekonstrukcióra - megfelelı 
indoklással ellátott - javaslatot készíteni a tulajdonosok számára a Magyar Energia Hivatal 
ellenırzési feladatainak teljesítése érdekében adatokat szolgáltatni, és arról az Átadóval 
elızetesen egyeztetést folytatni. 

 
23. Felek az alapszerzıdést annyiban egészítik ki, hogy bármelyik fél az üzemeltetési 

szerzıdést december 31-ével, de legalább 8 hónapos felmondási idıvel felmondhatják a 
2011. évi CCIX. törvény 20. §-ában írt esetekben.  

 
24. Az Üzemeltetı jelen szerzıdés egy aláírt példányát az aláírástól számított 30 napon belül 

jóváhagyásra megküldi a Magyar Energia Hivatalnak. A Hivatal a szerzıdést a 
törvénynek és egyéb jogszabályoknak való megfelelıség tekintetében vizsgálja. Jelen 
üzemeltetési szerzıdés a Hivatal jóváhagyó határozata jogerıre emelkedésének napján lép 
hatályba. 

 
 
Felek jelen szerzıdést elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezıt, 
helybenhagyólag aláírták.  
 
 
Kecskemét, 2012. december 
 
 
 
.…………………………………………….    .……………………………………………. 
      Lajosmizse Város Önkormányzata                                         BÁCSVÍZ Zrt. 
    Képv. Basky András. polgármester             Képv. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
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Az elıterjesztés 3.számú melléklete 
BÉRÜZEMELTETÉSI SZERZ İDÉS 

MEGSZÜNTETÉSE 
 
 

amely létrejött egyrészrıl: Lajosmizse Város Önkormányzata 
Székhelye:   Lajosmizse 
Teljes Jogú képviselıje: Basky András polgármester 
Adószám:   15724612-2-03 
KSH száma:   15724612-8411-321-03 
Számlaszám:   10402599-00026400-00000006 
Számlavezetı pénzintézet: K&H 
 

mint Átadó, 
 
 

 
másrészrıl:   BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörően 
    Mőködı Részvénytársaság, 
Székhelye:   6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 
Teljes jogú képviselıje:  Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
Adószám:   10734702-2-03 
KSH szám:   10734702 3600 11403 
Cégbírósági szám:  03-10-100039/1992-606 
Számlaszám:   12076903-00165296-00800005 
Számlavezetı pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. 
 
         mint Üzemeltetı 
 
 
között az alábbi feltételekkel: 
 
25. Felek a közöttük Lajosmizse település ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózata, valamint 

szennyvíztisztító telep üzemeltetése tárgyában 2009. július 1. napján hatályba lépett 
bérüzemeltetési szerzıdést közös megegyezéssel, egyezı akaratnyilvánításukból 2012. 
december 31. napjával megszüntetik. 

 
26. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltetı által 2012. december 31. napjáig átadott 

bérleti díjjal 2013. március 31. napjáig egymással mindenre kiterjedı módon, teljes 
körően elszámolnak, amelyet szerzıdésben fognak rögzíteni. 

 
27. Felek megállapodnak abban, hogy Átadó 2013. január 1. napjától kezdıdıen 

vagyonkezelési szerzıdés alapján Üzemeltetıt bízza meg az 1. pontban megjelölt 
szerzıdés tárgyát képezı, valamint a 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdés alapján a 
Üzemeltetıtıl Átadóhoz átháramló, csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó víziközmő 
üzemeltetésével, ezért a víziközmővek változatlanul Üzemeltetı birtokában és 
használatában maradnak. Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelési 
jogviszonyukban a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 23. § - 26. § 
rendelkezései lesznek irányadóak. Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerzıdést a 
mai napon aláírásukkal látták el. 
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Felek jelen szerzıdést elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezıt, 
helybenhagyólag aláírták.  
 
 
Kecskemét, 2012. december 
 
 
 
.…………………………………………….    .……………………………………………. 
        Lajosmizse Város Önkormányzata                                            BÁCSVÍZ Zrt. 
    Képv. Basky András polgármester                    Képv. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
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VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS 
 
amely létrejött egyrészről 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata (székhelye: Lajosmizse Városház tér 1., statisztikai számjele: 

15724612-00026400-00000006, PIR Törzsszáma: 0317677 , adószáma: 15724612-2-03, képviseli 

Basky András polgármester), mint az ellátásért felelős  vagyonkezelésbe adó, (továbbiakban: 

Vagyonkezelésbe Adó) 

 

 

másrészről a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített 

cégnév: BÁCSVÍZ Zrt., székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13., statisztikai számjele: 10734702-3600-

114-03, cégjegyzékszáma: 03-10-100039, adószáma: 10734702-2-03, képviseli: Kurdi Viktor elnök- 

vezérigazgató), mint vagyonkezelő, (a továbbiakban: Vagyonkezelő, a továbbiakban együtt: Felek) 

között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel: 

 
I. Preambulum 

 
A „Nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) 2012. 
január 1. napjával hatályba lépı rendelkezései felhatalmazzák az önkormányzat képviselı-
testületét, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: az 
állam, és a helyi önkormányzat, együtt 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó 
szervezettel, az önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva, - versenyeztetés 
nélkül - vagyonkezelési szerzıdést kössön. 
„A víziközmő-szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) 
rendelkezik a víziközmő üzemeltetési jogviszony speciális szabályairól, valamint a 
víziközmő-szolgáltatással kapcsolatos alapvetı jogokról és kötelezettségekrıl. 
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló, és az önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos rendelkezések tekintetében 2012. január 1.-én hatályba lépı 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) szerint: a vagyonkezelıi jog átadása nem érinti 
az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A vagyonkezelıi jog átadása 
az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és 
értékének megırzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében történhet. 
 
 A felek megállapítják, hogy Vagyonkezelı részvénytársaság létrehozásának célja a 
Vagyonkezelésbe Adót terhelı, önkormányzati feladat-ellátási körbe kötelezıen tartozó 
helyi közmőves ivóvízellátás, valamint közmőves szennyvízelvezetés-és tisztítási 
feladatoknak a társasággal történı elvégzése. A társaság valamennyi részvénye állam és 
önkormányzatok  100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezeti tulajdonban van, 
ennek megfelelıen eleget tesz a Nemzeti vagyonról szóló törvény (1) bek. ag) pontja 
szerinti átláthatósági feltételnek, valamint a 3.§ (1) bek. 19. pont bd) pontjának. 
 

II.  A szerzıdés célja 
 

1. A jelen szerzıdést felek azzal a céllal kötik, hogy a Vagyonkezelı gondoskodjon a 
Vagyonkezelésbe adó tulajdonos víziközmő vagyonával való szakszerő gazdálkodásról 
és  e vagyoni körbe tartozó víziközmő-rendszer  mőködtetésérıl. 
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2. A Vagyonkezelésbe adó jelen szerzıdés szerinti vagyontárgyakat a I. fejezetben 

felsorolt törvények, valamint a Számviteli törvény (továbbiakban: Sztv.) elıírásai 
alapján a Vagyonkezelınek vagyonkezelésbe adja - a Vagyonkezelı pedig 
vagyonkezelésébe veszi - az alábbi feltételek mellett: 

 
 

III.  A szerzıdés tárgya 
 

3. A szerzıdés tárgyát képezi a Vagyonkezelésbe adó tulajdonát képezı, víziközmő 
vagyon kezelése, a vagyonkezelésbe adott közmővekkel való rendeltetésszerő 
gazdálkodás, és a víziközmővek mőködtetése. Nem tárgyai a szerzıdésnek a 
Vagyonkezelı tulajdonában lévı, illetve tulajdonába kerülı rendszerfüggetlen 
víziközmő elemek, melyek beszerzésérıl, felújításáról, pótlásáról a Vagyonkezelı 
gondoskodik. 

 
4. Jelen szerzıdés szerinti víziközmő szolgáltatás ellátási területe a Vagyonkezelésbe adó 

közigazgatási területe. 
 
5. A jelen szerzıdéssel vagyonkezelésbe adott víziközmő vagyontárgyak tételes 

megnevezését, mennyiségét és értékét, valamint a vagyon egyes csoportjainak 
együttes értékét jelen szerzıdés 1.sz. elválaszthatatlan melléklete tartalmazza.  
A Vksztv. 79.§ (1) bekezdésével érintett és jelen szerzıdés alapján vagyonkezelésbe 
adott vagyontárgyak értékét Felek az 1.sz. mellékletben a vagyontárgyak 2012. 
október 31. napi nyilvántartási értékeivel szerepeltetik. Felek kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a 2012. október 31. napi állapot és a 2012. december 31. idıszak alatt 
bekövetkezı gazdasági események (melyek értéket és mőszaki tartalmat is 
jelenthetnek) 1. és mellékletekben részletezett vagyonra kiható változásaival, az 1.sz. 
mellékletet korrigálják legkésıbb 2013. március 31. napjáig. A jelen megállapodás 
szerinti végleges értéknek ezt a korrigált értéket tekintik, és fogadják el. 
 

6. Az 5. pont szerinti vagyontárgyak vagyonkezelésbe adása a Vagyonkezelésbe adónak 
a szerzıdés megkötésekor érvényes nyilvántartási adatai szerinti értéken történik.  

 
7. A Vagyonkezelésbe adó vállalja, hogy legkésıbb 2013. március 31. napjáig a 

vagyonkezelésbe adott ingatlanok feletti vagyonkezelıi jog alapításának az ingatlan-
nyilvántartásba történı bejegyeztetéséhez szükséges és arra alkalmas szerzıdést a 
Vagyonkezelıvel megköti. Jelen szerzıdés 3. sz. elválaszthatatlan mellékletét képezi a 
vízközmővekhez kapcsolódó földingatlanok helyrajzi számos jegyzéke.  

 
8. A víziközmővek Vksztv. szerinti vagyonértékelésérıl a Vagyonkezelésbe adó 

gondoskodik, legkésıbb 2013.  március 31 -ig. A Vagyonkezelı a víziközmő leltár 
felvételében, a vagyonértékelés elıkészítésében közremőködik. A vagyonértékelés 
költsége a víziközmő vagyonkezelési díjából származó bevétel terhére elszámolható. 

9. A szerzıdés tárgyát képezik továbbá jelen szerzıdés idıtartama alatt az 1.sz. 
mellékletben felsorolt víziközmővek fejlesztése során, vagy egyéb módon 
vagyonkezelésbe adó tulajdonába kerülı és üzembe lépı – a Vagyonkezelésbe adó 
beruházásában megvalósuló, ill. más módon létrejövı– víziközmő rendszerbıvítések, 
illetve új víziközmő rendszerek is, melyek vagyonkezelésbe adásáról a 
Vagyonkezelésbe adó köteles gondoskodni. 
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A leltár szerinti vagyonkezelésbe adásról a Felek külön jegyzıkönyvet vesznek fel. 
Ebben a jegyzıkönyvben kell rögzíteni az átadott eszközök, mővek átadáskori 
állapotával, üzemképességével és értékével kapcsolatos adatokat, továbbá a 
kapcsolódó földingatlanok adatait is. 
 
Ez alapján az újonnan keletkezı víziközmővek körével és értékével azok 
vagyonkezelésbe adásakor a szerzıdés 1. sz. mellékletét ki kell egészíteni. 
 
A Vagyonkezelınek a leltári felelıssége csak a jegyzıkönyvileg átvett közmővagyon 
elemekre áll fenn. 
Amennyiben a Vagyonkezelésbe adó általi beruházáshoz az Európai Unió pénzügyi 
támogatását igénybe veszi, a vagyonkezelésbe adásnál a támogatás felhasználásának 
szabályairól szóló rendeleteket is alkalmazni kell. 

 
 

IV.  A vagyonkezeléshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek  
 

 
10. A Vagyonkezelı e szerzıdés alapján jogosult a Vagyonkezelésbe adó tulajdonában 

álló, az 1.sz. mellékletben részletezett víziközmővek mőködtetésére, és ennek során 
azok birtoklására, használatára és hasznok szedésére. 

 
 A Vagyonkezelıt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a 
Vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – 
ideértve a vagyonkezelésbe kapott vagyon vonatkozásában a Sztv. szerinti 
könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem 
idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más dologi joggal nem 
terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelıi jogot harmadik 
személyre - a törvényben foglalt kivétellel - nem ruházhatja át és nem terhelheti meg.  

 
11. A Vagyonkezelı a vagyonkezelıi jogot egyedül birtokolja és gyakorolja, a hatályos 

jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosult a víziközmővel a 
víziközmő-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy 
az nem veszélyezteti a víziközmő-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, 
továbbá nem okoz a víziközmőben állagromlást.  

 
12. Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelı a kezelésbe vont vagyonnal való 

szakszerő gazdálkodással a Vagyonkezelésbe adó közigazgatási területén gondoskodni 
köteles az egészséges ivóvízellátásról, és biztosítani köteles a keletkezett szennyvizek 
elvezetését és tisztítását, egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést a 
vagyonkezelésbe kapott víziközmővek teljesítıképességének mértékéig. 

 
 

13. A Vagyonkezelı vállalja, hogy 
• a vagyonkezelésébe vett vagyonnal rendeltetésszerően gazdálkodik, az általában 

elvárható gondossággal úgy, hogy a jelen szerzıdés alapján vagyonkezelésében 
lévı közmővekkel ellátott területen ezáltal biztosított legyen az egészséges ivóvíz-
ellátás, és a keletkezett szennyvizek kezelése; 
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• a víziközmő vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni 
eszközök elszámolt értékcsökkenésének a víziközmő szolgáltatási díjbevételben 
megtérülı  mértékében gondoskodik és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelı 
mértékben tartalékot képez; 

• a víziközmő rendszer  mőködtetését biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, a 
vízügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi követelmények, valamint az 
ellátásbiztonság figyelembe vételével végzi, a rendelkezésre álló kapacitás 
mértékéig a mővek mőszaki és üzembiztonsági színvonalán, a jelen szerzıdés 
szerinti víziközmő rendszerre kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek szerint;  

• a víziközmő-fejlesztéseket a hatályos jogszabályok és a Felek által meghatározott 
terjedelemben és idıben úgy végzi el, hogy az általa üzemeltetett víziközmő-
rendszer a víziközmő-szolgáltatási ágazatok vonatkozásában hosszú távon is ki 
tudja elégíteni az ésszerő igényeket; 

• a jelen szerzıdés szerinti ellátási területre és víziközmő szolgáltatási ágazatra 
vonatkozóan a víziközmő-szolgáltatói mőködési engedély kiadását a Magyar 
Energia Hivatalnál (továbbiakban: MEH), jelen szerzıdés Felek részérıl történı 
aláírását követıen, legkésıbb 2013. május 31-ig kezdeményezi. 

 
14.  A Vagyonkezelı a jelen szerzıdés 1.sz. mellékletében szereplı vagyontárgyakat a 

Vagyonkezelésbe Adó vonatkozó rendelete szerint szerezte meg.  
 
15. A felek megállapodnak, hogy Vagyonkezelı a Vagyonkezelésbe adónak (ellátásért 

felelısnek) a vagyonkezelési jog gyakorlásáért éves szinten megállapított 
vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díjat Felek úgy állapítják meg, hogy az 
legalább a Vagyonkezelésbe adó tulajdonában álló közmővek vagyonértékelésének 
finanszírozási terheire fedezetet nyújtson.  

 
Felek a vagyonkezelési díjat legkésıbb tárgyév január 31-ig közösen állapítják meg, 
annak számlázási ütemezésével együtt, mely jelen szerzıdés mindenkori 2. sz. 
mellékletét képezi. 
 
A megállapítás során figyelembe veszik a tárgyidıszaki kötelezettséget és az elızı évi 
kötelezettség elszámolását, és annak megfelelıen korrigálják a vagyonkezelési díj 
tárgyévi összegét. A vagyonkezelési díj összege, mértéke nem haladhatja meg a 
szolgáltatási díjban a miniszter által jóváhagyottat. 
A vagyonkezelési díj így megállapított összegét a Vagyonkezelésbe adó – a 
mindenkor érvényes adózási szabályok szerint – a fizetési ütemezésnek megfelelı 
idıpontokban számlázza a Vagyonkezelı felé.  

 
 

16.  Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelésbe adó képviselı-
testülete rendeletében határozza meg a vagyonkezelés 33. pont szerinti ellenırzésének 
részletes szabályait. 

 
17. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelı ezen szerzıdés alapján 

fennálló vagyonkezelıi jogot Vagyonkezelésbe adó költségén, jelen szerzıdés 
idıtartamára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, a felek között külön létrejövı 
szerzıdéssel. 
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18. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vagyonkezelésbe adó 
javára – vízügyi hatósági határozat, vagy más okirat alapján – az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett, vízvezetési szolgalmi jog kerül alapításra, a szolgalmi jog 
gyakorlására a Vagyonkezelı jogosult és kötelezett.   

 
19. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy vagyonkezelésbe adott ingatlanokhoz 

kapcsolódó, de az eddig elmaradt szolgalmi jog bejegyzéseket a Vagyonkezelésbe adó 
megbízásából és költségén a Vagyonkezelı is elvégezheti. (Vksztv. 80-81. §) 

 
V. A vagyonkezelés keretében végzett közszolgáltatás részletes feltételei   

 
20. A közmő vagyonmőködtetés szakmai és személyi feltételeinek általános szabályai 

 
Vagyonkezelı a közszolgáltatás teljes idıtartama alatt gondoskodni köteles a 
közszolgáltatás - hatályos jogszabályokban elıírt - szakmai és személyi feltételeinek 
biztosításáról. 
 

 
21. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek 
 

21.1.   A Vagyonkezelésbe adó kötelezettségei:  
o  a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Vagyonkezelı 

számára szükséges információk és adatok szolgáltatása;  
o a településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának 

elısegítése;  
o kizárólagos jog biztosítása a Vagyonkezelı részére az önkormányzat 

tulajdonában lévı, – és a közszolgáltatás ellátásához szükséges – 
mindenkori vagyontárgyak használatára, és hasznosítására; 

o a víziközmővek elhelyezéséhez és a vagyonkezelıi jog gyakorlásához 
szükséges, szolgalmi jogi és egyéb használati jogi megállapodások 
megkötése. 

 
21.2.  A Vagyonkezelı általános kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban: 
 

21.2.1. Üzletszabályzatot dolgoz ki, amely tartalmazza a Vagyonkezelı által a 
felhasználók részére nyújtott víziközmő-szolgáltatások általános mőszaki, 
kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerzıdési feltételeit és azt 
jóváhagyásra benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz. 

 
21.2.2. A Vagyonkezelı köteles a meghatározott közszolgáltatás: 

- folyamatos és teljes körő ellátására,  
- teljesítéséhez szükséges mennyiségő és minıségő jármő, gép, eszköz, 
berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségő 
szakember alkalmazására,  
- folyamatos ellátásához, biztonságos teljesítéséhez szükséges 
hibaelhárító, mőködést elısegítı és állagmegóvást szolgáló karbantartások 
elvégzésére, a lehetı legkisebb ellátási zavart okozva a Vagyonkezelésbe 
adó tulajdonában lévı közmővekre vonatkozóan, a realizált bevétel erejéig. 
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21.2.3. A Vagyonkezelı a közszolgáltatás elısegítése érdekében különösen az 
alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy más vállalkozással elvégeztetni, a 
vonatkozó ágazati jogszabályok betartásával. 

21.2.3.1. A felhasználókkal kötendı, a közszolgáltatás igénybevételére 
irányuló közüzemi szerzıdések kezelése, ezen belül a közüzemi 
szerzıdések: 

- megkötése 
- nyilvántartása  
- módosítása 
- megszüntetése  

 
21.2.3.2. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül: 

- ügyfelek tájékoztatása 
- ügyfélbejelentések kezelése 
- ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése 
- számlareklamációk kezelése  
- személyes ügyfélszolgálat mőködtetése  
- telefonos ügyfélszolgálat mőködtetése  
- ügyeleti rendszer mőködtetése 
- internetes honlap mőködtetése 

 
21.3. A Vagyonkezelı ágazat-specifikus kötelezettségei 

- a vezetékes ivóvíz minıségével kapcsolatos elıírások megtartása a 
technológia teljesítıképességének határáig 

- a szennyvíz tisztítására vonatkozó elıírások megtartása a tisztító 
technológia teljesítıképességének határáig 

- szennyvízkezelés esetén a keletkezı rácsszemét és szennyvíziszap 
szakszerő elhelyezésével kapcsolatos elıírások megtartása 

- a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú 
nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatások teljesítése, az 
ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések kezelésének részletes 
szabályai szerint. 

 
21.4. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai:  

Részben vagy egészben mentesül a Vagyonkezelı a közszolgálat teljesítése alól,  
- ha azt elháríthatatlan külsı körülmény meggátolja, vagy  
- díjhátralék miatt az ivóvíz-szolgáltatás korlátozásra, vagy megszüntetésre, 

ipari fogyasztók esetén a szennyvíz-elvezetés megszüntetésre került. 
 
 

VI.  A beruházások kezelése   
 

22. A vagyonkezelésbe vett eszközök után a Vagyonkezelı a saját számviteli politikája 
szerinti értékcsökkenést számol el. A Vagyonkezelı, mint vízi közszolgáltató, az 
elszámolt értékcsökkenés teljes összegét jogosult érvényesíteni a közmő díjakban.  

 
23. A Vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt értékcsökkenés 

alapján képzıdött, a víziközmő szolgáltatási díjbevételben megtérülı forrást a kezelt 
vagyon pótlására, felújítására fordítja. A beruházások forrását képezi továbbá a 
településen a Vksztv. elıírásai szerint a Vagyonkezelı által a Vagyonkezelésbe adó 
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javára beszedett közmőfejlesztési hozzájárulás is. A hozzájárulás felhasználását, a 
Vagyonkezelésbe adóval történı évenkénti elszámolást a Vagyonkezelı a vonatkozó 
hatályos jogszabályok betartásával végzi. 

 
24. A Vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a tárgyévet megelızı év november 30. 

napjáig az általa szükségesnek ítélt pótló beruházásokra és felújításokra javaslatot 
tenni, a beruházások tervét véleményezni. 

 
25. A Vagyonkezelı a Vagyonkezelésbe adó által átadott közmővek pótló beruházásaira 

és felújításaira a Vksztv. elıírásai szerinti tervet készít. A terv tartalmazza a tervezett 
elszámolandó és a víziközmő szolgáltatási díjbevételben megtérülı értékcsökkenés 
összegét, a tervezett pótló beruházások és felújítások, fejlesztések várható költségét 
összesen, valamint ezek különbözetét is.  
Amennyiben a tárgyévben elszámolt és a közmő díjakban megtérült értékcsökkenés 
összege meghaladja a tárgyévi beruházások és felújítások összegét, a különbözetként 
jelentkezı összeg, mint tartalék a következı évek pótlásaira és felújításaira szolgál.  
A Vagyonkezelı a fel nem használt amortizációval egyezı lekötött tartalékot képez 
számviteli elszámolásában, mely összeg évenkénti alakulását a Kiegészítı 
Mellékletében bemutatja. A tartalék összegének a vagyonkezelı bankszámláin, illetve 
az állam által garantált értékpapírban kell rendelkezésre állnia.  

A felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelı hosszabb idıszakot tekintve, (de 
legalább a vagyonelemre jellemzı amortizációs idıszakonként) gondoskodik az 
amortizációs forrásképzıdés és forrásfelhasználás egyensúlyáról.  
Annak állásáról - a 33. pont szerint - a Vagyonkezelésbe adó részére évente 
tájékoztatást ad. 

 
26. Vagyonkezelı felelıssége a vagyonkezelt eszközök vonatkozásában addig a szintig 

terjed, amíg az eszközök felújításához, pótlásához szükséges anyagi források a MEH 
által megállapított díjakban benne foglaltatnak. 

 
27. A pótlási, a felújítási, fejlesztési, valamint a karbantartási munkák fogalmi 

meghatározását a Vagyonkezelı vonatkozó szabályzata tartalmazza, melyet jelen 
szerzıdés aláírásával egyidejőleg megküld a Vagyonkezelésbe adó részére. A fenti 
meghatározásokat tartalmazó szabályok esetleges változásáról a Vagyonkezelı a 
Vagyonkezelésbe adó(ka)t folyamatosan tájékoztatja. 

 
28. Amennyiben valamely víziközmő mőszaki fejlesztési (beruházási) munkát nem a 

Vagyonkezelı végzi, a Vagyonkezelésbe adó biztosítja a Vagyonkezelı részére, hogy 
a beruházás kivitelezése során üzemeltetıi észrevételeit megtegye, és a 
szakszerőtlenül elvégzett beruházások során létrejövı közmővek mőködésbe vételét 
megtagadja. 

 
29. Jelen szerzıdés nem érinti a Vagyonkezelésbe adó ivóvíz szolgáltatással és 

szennyvízelvezetéssel kapcsolatos Nvtv. vagy Vksztv. szerinti mőszaki fejlesztési 
kötelezettségét, az a vagyonkezelés létrejötte után is a Vagyonkezelésbe adó feladata. 
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VII.  A közmővekkel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok    
 

30. A Vagyonkezelı a saját mérlegében eszközként mutatja ki az általa vagyonkezelésébe 
vett - az önkormányzati törzsvagyon részét képezı - eszközöket is, a hosszú lejáratú 
kötelezettségeivel szemben. 

 
31. A Vagyonkezelı az 1. sz. és 3. sz. mellékletek szerinti értéken vagyonkezelésbe vett 

vagyont a Sztv. elıírásai, valamint a saját Számviteli Politikájában és belsı 
szabályzataiban meghatározott módon elkülönítve tartja nyilván. A nyilvántartás 
tételesen tartalmazza a vagyonkezelt eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, 
az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. 

 
32. A Vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vízi közmővekkel végzett szolgáltatási 

tevékenységei bevételeit és ráfordításait víziközmő szolgáltatásonként külön-külön, és 
egyéb vállalkozási tevékenységeitıl elkülönítetten tartja nyilván, a saját Számviteli 
politikájában rögzítettek szerint. 

 
33. A közmővek üzemeltetése során a teljesen elhasználódott és/vagy feleslegessé vált 

vagyontárgyakról a Vagyonkezelı írásban tájékoztatja a Vagyonkezelésbe adó 
tulajdonost. A tájékoztatás tartalmazza a hasznosításra vonatkozó javaslatot is. A 
Vagyonkezelésbe adó tulajdonos a tájékoztatást követı 30 napon belül - illetve 
amennyiben a vagyontárgy megszerzésérıl való döntés a Vagyonkezelésbe adó 
képviselı testület közgyőlése, annak soron következı ülését követı 8 napon belül - 
értesítheti a Vagyonkezelıt, amennyiben a felesleges vagyontárgyra igényt tart. Ezt 
követıen a Vagyonkezelı a felesleges vagyontárgyakkal kapcsolatos eljárást 
lefolytatja, beleértve a vagyontárgy hasznosítását vagy a Vagyonkezelésbe adó 
tulajdonos részére – igény esetén – visszaszolgáltatását is. 
Amennyiben a felesleges vagyontárgy maradványértékkel rendelkezik, és a 
hasznosítás nem eredményez bevételt, illetve az esetleges bevétel kevesebb a 
maradványértéknél, a Vagyonkezelı jogosult a maradványértéket könyveibıl 
kivezetni, és a vagyonkezeléssel kapcsolatos hosszú lejáratú kötelezettségét 
csökkenteni. 
Amennyiben a hasznosítás bevétele meghaladja a felesleges vagyontárgy könyv 
szerinti maradványértékét, a többletet a Vagyonkezelı a vagyonkezelt eszközök 
felújítására, pótlására fordítja. 
A kötelezettségek változásáról Vagyonkezelı értesíti a Vagyonkezelésbe adó 
tulajdonost, és kezdeményezi a jelen szerzıdés 1. sz. mellékletének módosítását. 
 

 
34. A Vagyonkezelı a kezelt vagyon állapotának tárgyévi változásairól, vagyonérték 

nyitó, növekedés, csökkenés, záró sorok feltüntetésével, valamint a vagyonkezelésbe 
vett vagyon után elszámolt és a víziközmő szolgáltatási díjbevételekben megtérülı 
értékcsökkenés összegérıl, és annak felhasználásáról, valamint a tárgyévben 
megfizetett vagyonkezelıi díjról évente egyszer a tárgyévet követı év február 28-ig a 
Vagyonkezelésbe adó felé információt szolgáltat. 
A Vagyonkezelésbe adó a Vagyonkezelı adatközlése alapján vezeti számviteli 
nyilvántartásait, a vagyonkezelésbe adott eszközök értékét. 

 
35. A Vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a vagyonkezelésbe adott vagyont, annak 

nyilvántartását, kapcsolódó pénzügyi elszámolásait ellenırizni. Az ellenırzés során és 
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az ellenırzés érdekében minden nyilvános, a közmővagyonra és a vagyonkezelésre, 
annak eredményességére vonatkozó adatba, okiratba betekinthet, arról 
adatszolgáltatást kérhet. A Vagyonkezelı a Vagyonkezelésbe adó tulajdonos 
ellenırzését köteles tőrni, az ellenırzés érdekében kötelezhetı minden közérdekbıl 
nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit nem sértı – az 
önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat 
bemutatására. 

 
36. A víziközmő vagyon leltározását a Vagyonkezelı végzi a Vagyonkezelésbe adó 

vonatkozó Leltározási szabályzata alapján. A leltározás ütemezésérıl a 
Vagyonkezelésbe adó tulajdonost tájékoztatja, akinek kijelölt képviselıje jogosult a 
leltározásban részt venni, azt ellenırizni. A leltározás során fellelt vagy hiányzó 
eszközök értékével - a Vagyonkezelésbe adó egyidejő értesítése mellett – módosítja a 
nyilvántartásait. 

 
37. A Vagyonkezelı a jelen szerzıdés alapján vagyonkezelt vagyon nyilvántartási 

összértékében bekövetkezett – 5 %-os mértéket meghaladó – csökkenésrıl (pl. elemi 
kár, stb.), annak tudomására jutásakor írásban tájékoztatja a Vagyonkezelésbe adó 
tulajdonost, aki a Vagyonkezelı felé intézkedni jogosult. Amennyiben a 
Vagyonkezelı részérıl szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartás tapasztalható, 
a Vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a jelen szerzıdés 42. pontja szerint eljárni.  

 
VIII.   Kapcsolódó jogok és kötelezettségek     

 
38. A Vagyonkezelésbe adó tulajdonos a Vagyonkezelı részére a víziközmővek 

mőködtetésére nézve mind a  jelenleg meglévı és átadásra kerülı, mind a jövıben 
megépülı és átadásra kerülı víziközmővek vonatkozásában kizárólagos jogot biztosít 
jelen szerzıdés idıbeli hatálya alatt. A Vagyonkezelı a víziközmővek 
mőködtetésének jogát másnak el nem idegenítheti, gyakorlását át nem engedheti, nem 
pénzbeli hozzájárulásként más gazdasági társaságba nem viheti, más hasonló 
jogügyletben nem hasznosíthatja, és meg nem terhelheti.  

 
39. A víziközmő-mőködtetés meghatározott részének kiszervezéséhez a Vksztv.- ben és a 

végrehajtására kiadandó kormányrendeletben elıírt engedély, illetve tájékoztatási 
kötelezettség szükséges.  

 
A harmadik személytıl víziközmő mőködtetése érdekében igénybe vett tevékenység 
körébe tartozó tevékenység esetében a Vagyonkezelı úgy felel a jogszabályokban 
vagy hatósági határozatban meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az 
adott tevékenységet maga végezte volna.  

 
40. A Vagyonkezelı a víziközmővek mőködtetése során a legnagyobb gondossággal 

tartozik eljárni, azokkal rendeltetésszerően és eredményesen gazdálkodni, és állagukat 
megóvni köteles. 

 
41. Felek a MEH-nek minden olyan tájékoztatást és adatot megadnak, amely annak 

hatósági díjelıkészítı és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. 
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IX.   Kártérítési felelısség      
 
42. A Vagyonkezelı a kezelt vagyonra tőz és elemi károk elleni vagyonbiztosítást köt, 

melynek díját érvényesíti a szolgáltatási díjakban. A vagyonkezelésbe vett eszközökön 
bekövetkezett káresemények után, a biztosító által megfizetett kártérítés a 
Vagyonkezelıt illeti, amelynek összegét a Vagyonkezelı a megrongálódott 
vagyontárgy helyreállítására fordítja. 

 
43. A szerzıdés idıtartama alatt a vagyonkezelésbe vett eszközök megsemmisülése, vagy 

megrongálódása folytán bekövetkezı olyan károkért, amelyek a vagyonkezelı 
felróható magatartására vezethetık vissza, a Vagyonkezelı a Vagyonkezelésbe adó 
tulajdonos felé a Ptk. szerzıdéses károkozásra vonatkozó rendelkezései szerint 
tartozik kártérítési felelısséggel. 

 
44. A vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak mőködtetése során harmadik személynek 

okozott károkért a Vagyonkezelı a Ptk. szerzıdésen kívüli károkozásra vonatkozó 
rendelkezései szerint felel. Ezen károk megtérítése végett a Vagyonkezelı 
felelısségbiztosítási szerzıdést köt. 

 
X.  A szerzıdés idıbeni hatálya       

 
45. A Vagyonkezelı jelen szerzıdés egy aláírt példányát az aláírástól számított 30 napon 

belül jóváhagyásra megküldi a Magyar Energia Hivatalnak. A Hivatal a Vksztv. és a 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályoknak való megfelelıséget vizsgálja. Jelen 
szerzıdés a Hivatal jóváhagyó határozata jogerıre emelkedésének napján lép hatályba.  

 

46. Jelen szerzıdés határozatlan idıtartamra szól. 
 

XI.  A szerzıdés megszőnése 
 

47. A vagyonkezelıi szerzıdés megszőnik:  
• a szerzıdésnek, a Vagyonkezelésbe adó tulajdonos, illetve a Vagyonkezelı részérıl 

történı rendes felmondásával, ha a jelen szerzıdésben foglaltakat bármelyik fél 
szándékosan megsérti. A szerzıdést nyolc hónap felmondási idıvel, a gazdasági év 
végére lehet felmondani; 

• a 48. pont szerinti rendkívüli felmondással;  
• a Vagyonkezelı jogutód nélküli megszőnésével;  
• az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével.  
 

48. A Vagyonkezelésbe adó tulajdonos a határozatlan idejő vagyonkezelési szerzıdést 
rendkívüli felmondással akkor szüntetheti  meg, ha  

- a Vagyonkezelı a számára jogszabályban elıírt kötelezettségét megszegi, vagy 
a vagyonkezelési szerzıdésben elıírt kötelezettségét súlyosan megszegi; 

- a Vagyonkezelı a vele szemben a vagyonkezelési szerzıdés megkötését 
megelızıen megindult csıd- vagy felszámolási eljárásról a Vagyonkezelésbe 
adó tulajdonost nem tájékoztatta, vagy a Vagyonkezelıvel szemben a 
vagyonkezelési szerzıdés hatályának idıtartama alatt csıd- vagy felszámolási 
eljárás indul; 
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- a Vagyonkezelı adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék 
tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem 
kapott. 

 
49. A Vagyonkezelésbe adó tulajdonos a Vagyonkezelıvel megkötött vagyonkezelıi 

szerzıdést azon közmővekre vonatkozóan, amely közmővek Európai Uniós 
támogatással és a vagyonkezelı anyagi szerepvállalásával jöttek létre, rendes 
felmondással nem mondhatja fel. 
Amennyiben rendkívüli felmondásra kerül sor, úgy a jelen szerzıdés megszőnésével 
egyidejőleg a Vagyonkezelésbe adó egyösszegben köteles megfizetni a 
Vagyonkezelınek azt az összeget, amelyet a Vagyonkezelı a Vagyonkezelésbe adó 
önkormányzat tulajdonába került közmővek megépítése céljából az önkormányzatoknak 
megelılegezett. 
A Vagyonkezelésbe adó tulajdonos által fizetendı összeg csökken az - uniós 
támogatással és a Vagyonkezelı pénzügyi szerepvállalásával - megvalósult közmővek 
üzemeltetése során, a Vagyonkezelı által beszedett víz- és csatorna díjakból már 
megtérült összeggel. 

 
XII.   Elszámolás a vagyonnal 

 
50. A szerzıdés megszőnése esetén a felek kötelesek elszámolni egymással a kezelt 

vagyonnal, valamint a kezelt vagyonnak a kezelésbe adás idıpontjában fennálló 
állapotához (értékéhez) viszonyítottan bekövetkezett különbözetével. 

 
51. A Vagyonkezelı a vagyonkezelıi jog megszőnését követı 6 hónapon belül köteles 

elszámolni a tartalékként megképzett - de a vagyonkezelési szerzıdés megszőnése 
idıpontjáig még fel nem használt - amortizáció összegével.  

 
52. A Vagyonkezelı által elıre finanszírozott - de a díjban a vagyonkezelıi jog megszőnése 

idıpontjáig értékcsökkenésként még meg nem térült - pótlási és felújítási, fejlesztési 
munkák könyv szerinti nettó értékét a Vagyonkezelésbe adó tulajdonos köteles a 
Vagyonkezelı részére a vagyonkezelıi szerzıdés megszőnését követı 3 hónapon belül 
megtéríteni.  

 
53. Felek vállalják, hogy egymással szembeni követeléseik meg nem fizetése esetén, a 

késedelem idejére, a jegybanki alapkamatnak megfelelı mértékő késedelmi kamatot 
fizetnek a másik fél részére a tartozás teljes összege után. 

 
54. A szerzıdés megszőnésekor a Vagyonkezelésbe adó tulajdonos köteles saját költségén 

intézkedni a vagyonkezelıi jog ingatlan- nyilvántartásból való törlése iránt. 
 

XIII.   Jogviták rendezése  
 

55. Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdés teljesítése érdekében egymással szorosan 
együttmőködnek. A szerzıdés teljesítése során felmerült esetleges vitás kérdésekben 
kötelesek megkísérelni az egyezségkötést. Amennyiben a felek között nem jön létre 
egyezség, úgy igényüket bírósági úton érvényesíthetik. Felek az esetleges jogviták 
rendezésére az értékhatártól függıen a Kecskeméti Városi Bíróság vagy a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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56. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben, a szerzıdésben használt fogalmak 
értelmezésénél az I. fejezetben felsorolt törvények, a Ptk., valamint a Sztv. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

 
XIV.  Egyéb rendelkezések 

 
57. A Vagyonkezelı kijelenti, hogy részérıl a vagyonkezelési szerzıdés megkötését kizáró 

körülmény nem áll fenn, továbbá lejárt adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási 
járulék tartozása nincs, és nem áll csıd, felszámolás vagy végelszámolási eljárás hatálya 
alatt. 

 
58. A Vagyonkezelı a Vagyonkezelésbe adó tulajdonost azonnal írásban tájékoztatja, 

amennyiben tartósan, több mint 6 hónapja lejárttá vált adó-, illeték-, vám- vagy 
társadalombiztosítási járulék tartozása keletkezik, és csıd, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás indult ellene. 

 
59. Amennyiben a szerzıdés aláírását követıen megjelenı Kormányrendelet a szerzıdésben 

jelenleg  nem szabályozott tartalomról rendelkezne, vagy jelen szerzıdésben 
szabályozott részt kogens módon a szerzıdés rendelkezésével ellentétes módon 
szabályozna, úgy e szerzıdést felek a jogszabálynak megfelelıen kiegészítik, illetve 
módosítják. 

 
Ezen szerződés érvényességének feltétele a Vagyonkezelésbe adó tulajdonos Képviselő-testületének 

jóváhagyó határozata. 

 
Szerződő felek ezt az okiratot, mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 

 

 
Kecskemét, 2012.  
 
……………………………………….  ………………………………………. 
          Vagyonkezelésbe adó            Vagyonkezelı 

    
 

XV. Mellékletek: 
 
1.sz. melléklet: A vagyonkezelésbe adott víziközmő vagyon leltára 
2.sz. melléklet: 2013. évi vagyonkezelési díj, és annak fizetési feltételei 
3.sz. melléklet:   A vagyonkezelıi jog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetéséhez 
szükséges adatok 2012. október 31. napi állapot szerint (földingatlanok helyrajzi számos 
jegyzéke) 
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2.számú melléklet (vízszolgáltatás) 

Vagyonkezelési díj 2013. évi összege és annak megfizetése 
 
 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelı a közüzemi létesítmények 

vagyonértékelésének finanszírozására vagyonkezelési díjat fizet Vagyonkezelésbe Adó 
részére. 

 
2. Felek rögzítik, hogy a Vagyonkezelésbe Adó részére 2013. évben fizetendı fajlagos 

vagyonkezelési díj nettó összege 2,20Ft/m3. 
 
3. A 2013. évben várhatóan fizetendı vagyonkezelési díj a 2. pontban rögzített fajlagos 

nettó vagyonkezelési díj és a tárgyévben várhatóan értékesítésre kerülı vízmennyiség 
szorzatával egyezik meg. 

 
2013. évi várható értékesítési volumen: 286 000 m3 

 
4. Felek a 2013. évre várható vagyonkezelési díj összegét nettó 629 200 Ft összegben 

állapítják meg. 
 
5. A 2013. évre megállapított bérleti díj megfizetésének szabályai: 
 

5.1.  Vagyonkezelı az I. tárgyfélévre vonatkozóan, a tárgyfélévet követı hó 10. 
napjáig, a Vagyonkezelésbe Adó által kiállított számla alapján, a 4. pontban 
meghatározott várható éves vagyonkezelési díj ½-ed részét tartozik átutalással 
megfizetni Vagyonkezelésbe Adó bankszámlájára 30 banki napos fizetési 
határidıvel. 

 
5.2. A II. félévre vonatkozóan, a tárgyévben ténylegesen értékesített vízmennyiség 

alapján - a 2. pontban meghatározott fajlagos vagyonkezelési díj 
figyelembevételével - megállapított, ténylegesen fizetendı éves vagyonkezelési díj 
és az 5.1. pont alapján az elsı félévre már megfizetett vagyonkezelési díj 
különbözetének megfelelı összegő vagyonkezelési díj illeti meg Vagyonkezelésbe 
Adót. A vagyonkezelési díj éves elszámolását Vagyonkezelı köteles legkésıbb a 
tárgyévet követı év február 28. napjáig elkészíteni és a Vagyonkezelésbe Adó 
részére egyeztetés és elfogadás céljából megküldeni. Az elszámolás 
valóságtartalmáért és hitelességéért Vagyonkezelı teljes körő felelısséggel 
tartozik. A Vagyonkezelésbe Adó által írásban elfogadott elszámolás alapján 
Vagyonkezelı köteles a tárgyév II. félévére esı vagyonkezelési díjat a 
Vagyonkezelésbe Adó által kiállított számla alapján 30 banki napos fizetési 
határidıvel átutalással megfizetni. 
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2.számú melléklet (szennyvízszolgáltatás) 

Vagyonkezelési díj 2013. évi összege és annak megfizetése 
 
 
 
6. Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelı a közüzemi létesítmények 

vagyonértékelésének finanszírozására vagyonkezelési díjat fizet Vagyonkezelésbe Adó 
részére. 

 
7. Felek rögzítik, hogy a Vagyonkezelésbe Adó részére 2013. évben fizetendı fajlagos 

vagyonkezelési díj nettó összege 8,36 Ft/m3. 
 
8. A 2013. évben várhatóan fizetendı vagyonkezelési díj a 2. pontban rögzített fajlagos 

nettó vagyonkezelési díj és a tárgyévben várhatóan értékesítésre kerülı 
szennyvízmennyiség szorzatával egyezik meg. 

 
2013. évi várható értékesítési volumen: 104 000 m3 

 
9. Felek a 2013. évre várható vagyonkezelési díj összegét nettó 869 440 Ft összegben 

állapítják meg. 
 
10. A 2013. évre megállapított bérleti díj megfizetésének szabályai: 
 

5.3.  Vagyonkezelı az I. tárgyfélévre vonatkozóan, a tárgyfélévet követı hó 10. 
napjáig, a Vagyonkezelésbe Adó által kiállított számla alapján, a 4. pontban 
meghatározott várható éves vagyonkezelési díj ½-ed részét tartozik átutalással 
megfizetni Vagyonkezelésbe Adó bankszámlájára 30 banki napos fizetési 
határidıvel. 

 
5.4. A II. félévre vonatkozóan, a tárgyévben ténylegesen értékesített 

szennyvízmennyiség alapján - a 2. pontban meghatározott fajlagos vagyonkezelési 
díj figyelembevételével - megállapított, ténylegesen fizetendı éves vagyonkezelési 
díj és az 5.1. pont alapján az elsı félévre már megfizetett vagyonkezelési díj 
különbözetének megfelelı összegő vagyonkezelési díj illeti meg Vagyonkezelésbe 
Adót. A vagyonkezelési díj éves elszámolását Vagyonkezelı köteles legkésıbb a 
tárgyévet követı év február 28. napjáig elkészíteni és a Vagyonkezelésbe Adó 
részére egyeztetés és elfogadás céljából megküldeni. Az elszámolás 
valóságtartalmáért és hitelességéért Vagyonkezelı teljes körő felelısséggel 
tartozik. A Vagyonkezelésbe Adó által írásban elfogadott elszámolás alapján 
Vagyonkezelı köteles a tárgyév II. félévére esı vagyonkezelési díjat a 
Vagyonkezelésbe Adó által kiállított számla alapján 30 banki napos fizetési 
határidıvel átutalással megfizetni. 
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Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 

13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
Elızetes hatásvizsgálat 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

Az önkormányzati tulajdonban levı vagyon vagyonkezelésbe adásával az önkormányzati 
költségvetés vagyonkezelési díj formájában plusz bevételre tehet szert. 

 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet-tervezet környezeti, egészségügyi következménye nem releváns. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A vagyonkataszter pontos vezetése többletfeladatot eredményez a jelenlegi kötelezı 
nyilvántartásokhoz képest.  

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  
A jogszabály megalkotása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdése alapján kötelezı, annak elmaradása vagyon 
vagyonkezelésbe történı adása esetén mulasztásos törvénysértı vagyonkezelésbe adást 
eredményezne. 

 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 

13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. 
j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról  

szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a vagyon feletti tulajdonosi jog 
gyakorlása II. Fejezet a következı 9/A. alcímmel egészül ki: 

 
[A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása.] 

 
 

„9/A. A vagyonkezelés szabályairól 
 
 

16/A. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. 
törvényben (továbbiakban: önkormányzati törvény) meghatározott vagyonkezelıi jogot 
létesíthet.  

 
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévı nemzeti vagyon kezelése a nemzeti vagyonról szóló 

törvény és az önkormányzati törvény, illetve a Víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvényben ( a továbbiakban: víziközmő törvény) foglalt rendelkezések szerint 
történhet. 

 
16/B. § 

 
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat tulajdonában lévı nemzeti vagyonra a nemzeti  

vagyonról szóló törvény, illetve víziközmő esetén a víziközmő törvény rendelkezései 
szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelıi jogot 
létesíthet. 

 
(2) A vagyonkezelıi jog – a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott kivétellel – 

vagyonkezelési szerzıdéssel jön létre. A vagyonkezelési szerzıdést a képviselı-testület 
döntése alapján, az Önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá. 

 
(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési 

szerzıdés az önkormányzati törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben 
meghatározott szervekkel köthetı.  
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(4) A Képviselı-testület – a polgármester javaslata alapján – dönt a vagyonkezelıi jog 
ellenértékérıl, a vagyonkezelıi jog ingyenes átengedésérıl. A vagyonkezelıi jog 
ellenértékének meghatározásához - szükség szerint - az érték meghatározására 
jogosultsággal rendelkezı szakértıtıl szakvélemény kérhetı. 

 
(5) A vagyonkezelıi jog ellenértékérıl kivétel nélkül a vagyonkezelési szerzıdés rendelkezik. 
 
(6) A vagyonkezelıt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerzıdés másként nem 

rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – 
ideértve a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) 
szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a nemzeti 
vagyon megırzésére és védelmére a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
(7) A vagyonkezelı köteles: 

a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket, 
b) teljesíteni az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettséget, 
c) a vagyonkezelésébe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülı 
értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni, 
d) teljesíteni a vagyonkezelési szerzıdésben vállalt, illetve jogszabály alapján fennálló 
egyéb kötelezettségeket, 
e) gondoskodni az önkormányzati vagyon értékének megırzésérıl, állagának 
megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, 
f) a vagyonkezelése alatt álló önkormányzati vagyonnal rendeltetésszerően, az általában 
elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. 
 

(8) A vagyonkezelı a kötelezettségek megszegésével okozott kárért az Önkormányzatnak a 
polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelısséggel. 

 
(9) A vagyonkezelıi jog ugyanazon vagyontárgyra meghatározott hányadok szerint több 

vagyonkezelıt is megillethet. Ilyen esetben a vagyontárgy birtoklásának, használatának 
szabályait, az egyes vagyonkezelıket megilletı jogokat és kötelezettségeket a 
vagyonkezelési szerzıdéseknek részletesen és egymástól egyértelmően elkülönítve kell 
tartalmazniuk. 

 
(10) A vagyonkezelési szerzıdést írásba kell foglalni. 
 
(11) A vagyonkezelési szerzıdésnek a törvény által elıírtakon, valamint az általános 

szerzıdési tartalmi kellékeken kívül – figyelembe véve az adott vagyontárgy sajátos 
jellegét, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia kell a 
rendelet 1. melléklete szerinti elemeket.  

 
16/C. § 

 
(1) Amennyiben a vagyonkezelıi jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértéke 

meghatározott pénzösszeg, azt a vagyonkezelési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen 
kell megfizetni. 
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(2) Ellenértékként végzett tevékenységnek minısül különösen a vagyonkezelésbe vett 
vagyontárgyak értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelı felújítás, 
beruházás, továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelem. 

 
(3) A (2) bekezdés szerint elvégzett tevékenység értékét a vagyonkezelınek bizonylatokkal – 

így különösen elızetes tételes költségvetéssel és számlákkal – kell igazolnia, és arról a 
vagyonkezelési szerzıdésben meghatározott módon és gyakorisággal, de legalább évente 
a képviselı-testület részére be kell számolnia. A polgármester – a polgármesteri hivatal 
közremőködésével – köteles a beruházás helyszínén az elvégzett munkákat ellenırizni. 

 
(4) Amennyiben a vagyonkezelıi jog megszerzésének, illetve gyakorlásának ellenértéke 

részben vagy egészben a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyon végzett (2) bekezdés 
szerinti tevékenység, a vagyonkezelési szerzıdésben rögzíteni kell, hogy az 
Önkormányzat az e tevékenységgel összefüggı általános forgalmi adó fizetési 
kötelezettségét áthárítja a vagyonkezelıre. 

 
 

16/D. § 
 
(1) A vagyonkezelésben lévı önkormányzati vagyon bérbeadására e rendelet szabályait azzal 

az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérbeadással kapcsolatos jogokat (pl.: a pályázati 
eljárás kiírása, lebonyolítása, eredményének megállapítása, a bérleti szerzıdés megkötése 
stb.) a vagyonkezelı gyakorolja. 

 
(2) A vagyonkezelı, a vagyonkezelési szerzıdés idıtartama alatt haladéktalanul köteles 

tájékoztatni az Önkormányzatot: 
a) ha ellene csıd- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál adósságrendezési 
eljárás indult, 
b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre 
irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor, 
c) ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott halasztást, 
d) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget 
jogszabály, vagy a vagyonkezelési szerzıdés elıírja. 

 
16/E. § 

 
(1) A vagyonkezelıt megilletı jogok gyakorlását, annak szabályszerőségét, célszerőségét az 

államháztartásról szóló törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak 
figyelembevételével a polgármester – a polgármesteri hivatal közremőködésével – 
ellenırzi. 
 

(2) A tulajdonosi ellenırzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, 
ennek keretében különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, 
teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszerőtlen, szerzıdésellenes, vagy 
a tulajdonos érdekeit sértı, illetve az Önkormányzatot hátrányosan érintı 
vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerő állapot helyreállítása. 

 
(3) A polgármester – a polgármesteri hivatal közremőködésével – a tulajdonosi ellenırzés 
keretében jogosult: 
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a) az ellenırzött szerv önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésében álló ingatlan 
területére belépni, 
b) az ellenırzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi elıírások betartásával – betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve 
tanúsítvány készíttetni, 
c) az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjétıl és bármely alkalmazottjától írásban vagy 
szóban felvilágosítást, információt kérni. 
 

(4) A polgármester – a polgármesteri hivatal közremőködésével – a tulajdonosi ellenırzés 
során köteles: 

a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenırzött vagyonkezelı tevékenységét és 
rendeltetésszerő mőködését a lehetı legkisebb mértékben zavarja, 
b) tevékenységének megkezdésérıl az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjét az ellenırzés 
megkezdése elıtt legalább 15 nappal tájékoztatni, 
c) megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen ellenırzési jelentésbe foglalni 
és a jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenırzött vagyonkezelı 
vezetıjének megküldeni. 
 

(5) Az ellenırzött vagyonkezelı, annak képviselıje jogosult: 
a) az ellenırzési cselekményeknél jelen lenni, 
b) az ellenırzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni. 
 

(6) Az ellenırzött vagyonkezelı, annak képviselıje köteles: 
a) az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, abban együttmőködni, 
b) az ellenırzés végzı részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, 
nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, 
c) az ellenırzést végzı kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, 
okmányok, adatok) teljességérıl nyilatkozni, 
d) az ellenırzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, 
e) az ellenırzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseirıl az Önkormányzatot 
tájékoztatni. 
 

(7) A polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenırzések legfontosabb 
megállapításairól, összefoglaló jelentésben évente tájékoztatja a képviselı-testületet. 

 
(8) A vagyonkezelési szerzıdés megszőnésére a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az 

önkormányzati törvényben foglaltak az irányadók.”   
 

 
2. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról  
szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete e rendelet 1 mellékletével egészül ki. 
 
 
 
 
 
 



 49 

3. § 
 

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 

 
 

 Basky András       Kutasiné Nagy Katalin   
   polgármester              jegyzı távollétében: 
 
 
       Muhariné Mayer Piroska  
        aljegyzı 

 
 
A kihirdetés napja: 2012. ……………….. 

 
 Kutasiné Nagy Katalin   
    jegyzı távollétében 

 
 

       Muhariné Mayer Piroska  
        aljegyzı 
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1. melléklet a …/2012.(….) önkormányzati rendelethez 
 

[3. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez] 
 

 
A vagyonkezelési szerzıdésnek a törvény által elıírtakon, valamint az általános szerzıdési 
tartalmi kellékeken kívül – figyelembe véve az adott vagyontárgy sajátos jellegét, valamint az 
ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia kell az alábbi elemeket:  
a) a vagyonkezelı által kötelezıen ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb 
tevékenységeket, 
b) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését, 
c) a vagyonkezelı által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetıleg közremőködık 
igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, 
használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket, 
d) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az Önkormányzat 
számviteli nyilvántartási adataival megegyezı tételes jegyzékét értékével együtt, azon belül a 
kötelezı önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését, 
e) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a 
vagyonnal való vállalkozás feltételeit, 
f) a vagyonkezelıi jog megszerzésének ellenértékét, illetve az ingyenesség tényét, 
g) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, 
h) az Önkormányzat költségvetését megilletı – a vagyonkezelésbe adott vagyon kezelésébıl 
származó befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történı elszámolásra 
vonatkozó rendelkezéseket, 
i) a szerzıdés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, mellékkötelezettségeket 
és egyéb biztosítékokat, 
j) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a vagyonnal való folyamatos, valamint a 
vagyonkezelıi jog megszőnése következtében fennálló elszámolást, továbbá az 
államháztartásról szóló törvényben meghatározott, az Önkormányzat költségvetését megilletı 
bevételek, illetve a költségek és a ráfordítások elkülönítésének módját, 
k) a vagyonkezelési szerzıdés idıtartamát, 
l) a szerzıdés megszőnése esetén a felek által teljesítendı szolgáltatásokat, beleértve az 
ilyenkor szükséges elszámolást is, 
m) amennyiben jogszabály a vagyonkezelési szerzıdés hatálybalépését valamely szerv vagy 
személy döntéséhez köti, a szerzıdés mellékleteként az adott döntést. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


