
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének
jegyzőkönyvéből:

22/2014.(I.30.) számú önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 82/2012.(VI.28.) számú határozatával elfogadott
Tiszamenti RegionálisVízművek Zrt-vel megkötött vagyonkezelési szerződés
módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a Tiszamenti
RegionálisVízművek Zrt-vel megkötött vagyonkezelési szerződés II. 5. d. és da.
pontjának 2013. november 30-i nappal történő hatályon kívül helyezését.

2.) A határozat mellékleteként elfogadja a szerződés módosítás tervezetét.
3.) A szerződés módosítással kapcsolatos egyeztetésekre és a szerződés módosítás

aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 15.

E határozatról értesül:
1.)Képviselőtestület tagjai
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző
3.)Tatár László polgármester
4.)Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető
5.) Tiszamenti RegionálisVízművek Zrt

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Burján Attila sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2014. január 31.

Schultz Ferencné



23/2014.(I.30.) számú önkormányzati határozat melléklete

Vagyonkezelési Szerződés 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről: Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 5231,
Fegyvernek Felszabadulás út 171. adószáma: 15736534-2-16, statisztikai számjele:
15736534-8411-321-16) képviseletében Tatár László polgármester), mint vagyonkezelésbe
adó (továbbiakban: vagyonkezelésbe adó tulajdonos)

másrészről: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: Szolnok, Kossuth Lajos u. 5. cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558 adószáma:
11265832-2-16 statisztikai számjele: 11265832-3600-114-16, képviseletében eljár: Hajdú
Gábor vezérigazgató) mint vagyonkezelő (továbbiakban vagyonkezelő) között a mai napon,
az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. A felek megállapítják, hogy közöttük 2012.06.29. napján vagyonkezelési szerződés jött
létre a vagyonkezelésbe adó tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában

2. A felek az 1. pontban írt vagyonkezelési szerződést egybehangzó akaratnyilvánítás mellett,
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Az 1. pontban írt szerződés I. Preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11.§ (1) bek.
rendelkezései alapján a nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés az (5) bekezdésben
meghatározott kivétellel, továbbá a 12. §-ban foglaltak szerinti korlátozásokkal, kizárólag a 3. § (1)
bekezdés 19. pont a) alpont aa)-af) alpontjában, valamint b) és c) alpontjában felsorolt személyekkel
köthető, és a vagyonkezelői jog kizárólag általuk gyakorolható. Az Nvtv. 11.§ (3) bek. rendelkezései
alapján a vagyonkezelési szerződés ,versenyeztetés nélkül köthető.

A vagyonkezelő tulajdonosi jogkör gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. támogatta azt,
hogy a vagyonkezelő 1 db 10.000 Ft névértékű saját részvényt a vagyonkezelésbe adó részére
átruházzon, így a vagyonkezelésbe adó a vagyonkezelő víziközmű-szolgáltatóban részvény tulajdont
szerezzen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 16. § (6)
bekezdésében írt feltételek teljesülése érdekében. Erre tekintettel a vagyonkezelő az Nvtv.3.§ (1)
bekezdés 19. pont bd) alpontjának rendelkezéseiben meghatározott gazdálkodó szervezet.

A felek megállapítják továbbá, hogy az Nvtv. 1.§ és 5.§ rendelkezései alapján a vagyonkezelésbe adó
kizárólagos tulajdonát képező vízi közművek a nemzeti vagyonba tartoznak.

Felek a jelen vagyonkezelési szerződést (továbbiakban: vagyonkezelési szerződés) az Nvtv és a
víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) rendelkezései alapján
kötik meg.”

4. Az 1. pontban írt szerződés II./5. d. pontja az alábbiak szerint módosul:
„d. A felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelésbe adó a jelen szerződés tárgyát
képező 1. számú mellékletben rögzített rendszerfüggő víziközmű-elemeket ellenérték nélkül,
ingyenesen adja a vagyonkezelő részére vagyonkezelésbe.

d.a. A jelen szerződés tárgyát képező rendszerfüggő víziközmű-elemek (víziközművek)
fejlesztése – az alábbiakban szabályozott mértékig – a vagyonkezelő kötelezettségét képez.

d.b. A felek kifejezetten rögzítik, hogy a vagyonkezelőt terhelő II./5./ d.a. alpontjában
írt fejlesztési kötelezettség nem haladhatja meg a vízi-közmű szolgáltatási díjakba beépülő
tárgyévre eső amortizáció értékét.”



5. Az 1. pontban írt szerződés III/3.3. pontjának rendelkezései az alábbiak szerint
módosulnak:
„3.3. A Vksztv. 69.§, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló, többször módosított 58/ 2013 (II.27.) sz. Korm, rendelet
rendelkezései alapján a nem lakossági felhasználóktól a vagyonkezelő jogosult- a felek között
víziközmű-szolgáltatás tárgyában megkötött szerződésben foglaltak szerint- víziközmű-
fejlesztési hozzájárulást beszedni.”

6. Az 1. pontban írt szerződés III./4.1. pontjának rendelkezései az alábbiak szerint
módosulnak:
„ 4.1. A vagyonkezelő, mint üzemeltető szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a
szolgáltatás minőségéért az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 1.§ 37. pontja szerinti
szolgáltatási pontig áll fenn.”

7. Az 1. pontban írt szerződés IV/3.4. c) pontjának rendelkezései az alábbiak szerint
módosulnak:
„c) A vagyonkezelő tulajdonosi szerkezete már nem felel meg a Vksztv. 16.§ (6) bekezdésében
foglalt követelményeknek, e körülmény beálltától számított nyolc hónapnál nem korábbi
időpontban, de legkésőbb a naptári év végével a szerződés megszűnik.”

8. Jelen szerződésmódosítás rendelkezései a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivataljóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésének napján lép hatályba.

9. A vagyonkezelési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

A felek jelen szerződés elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag írják alá. Jelen szerződést Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 23/2013(I.30.) sz. határozatával jóváhagyta, melynek kivonatát a felek jelen
szerződés 1. sz. mellékleteként csatolják.

Melléklet:
- 1. számú melléklet: Vagyonkezelésbe adó tulajdonos képviselő-testületének határozata

Az 1. számú módosító szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a
Vagyonkezelésbe adót, 3 példány a Vagyonkezelőt illeti.

Kelt, Fegyvernek, 201………… Kelt, Szolnok, 201.………

____________________________________ ____________________________________

Fegyvernek Város Önkormányzata
Tiszamenti Regionális Vízművek

Zártkörűen működő Részvénytársaság
Vagyonkezelésbe adó tulajdonos Vagyonkezelő

képviseletében eljár: képviseletében eljár
Tatár László
polgármester

Hajdú Gábor
vezérigazgató


