
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
84/2016.(VI.22.) sz      önkormányzati határozat: 
 
A szennyvízbekötés átvételi díjának megfizetéséről szóló megállapodás elfogadásáról és 
kötelezettségvállalás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a lakosság részére 
kiszámlázott bekötési díj átvállalásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint elfogadja a 
szennyvízbekötés átvételi díjának megfizetéséről szóló megállapodást. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés terhére 

kötelezettséget vállal a megállapodás 5.) pontjában szereplő szennyvízbekötés átvételi 
díj megfizetésére, 11.297.528,- + ÁFA összeg erejéig.  
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai  
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
5.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója 

 
Kmft. 

 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
     Szatlóczki Edit sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2016. június 23. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
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Megállapodás 
szennyvíz bekötés átvételi díjának megfizetéséről 

 
 
Mely létrejött egyrészről: Fegyvernek Város Önkormányzata(székhelye:5231 Fegyvernek, 
Szent Erzsébet út 171. Adószáma: 15409993-2-16, bankszámlaszáma:11745066-
15409993)mint ellátásért felelős, továbbiakban Önkormányzat, – melynek képviseletében 
Tatár László polgármester jár el, 
 
másrészről: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság(székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-
001558, adószáma: 11265832-2-16, bankszámlaszáma: 10404508-45013087-00000000), 
mint víziközmű-szolgáltató – továbbiakban Szolgáltató - melynek képviseletében Hajdú 
Gábor vezérigazgató jár el - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:  
 
 

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Önkormányzat közigazgatási területén Szolgáltató végez 
víziközmű-szolgáltatást. 
 

2./ Önkormányzat, mint a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 számú, projekt 
kedvezményezettje, beruházást valósított meg, melynek során 2662db szennyvíz 
bekötő vezeték épült meg. 1810 db szennyvíz rákötést szolgáltató már átvett. 
 

3./ Felek rögzítik továbbá, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
1979/2013. számú határozatával jóváhagyta Szolgáltató Üzletszabályzatát, mely 
Szolgáltató honlapján (www.trvzrt.hu) elérhető. 
 

4./ Szolgáltató Üzletszabályzatának IV.7. pontja és 9. számú mellékletének 44. sora 
alapján Szolgáltató jogosult szennyvízbekötés átvétele címén 4.244.-Ft+ÁFA/db díjra. 
Üzletszabályzat IV.7. pontjának rendelkezéseit figyelembe véve a Szolgáltató részére 
Felhasználó az igény bejelentést követően fizeti meg a díjat. 

 
5./ Önkormányzat vállalja, hogy azon felhasználási helyek vonatkozásában, melyeknél a 

szennyvíz bekötés a szolgáltató általi átvétele dokumentáltan megtörtént, a 4./ pontban 
írt szennyvíz bekötés átvételének díját, az ott megjelölt felhasználók helyett és 
nevében 2016. augusztus 31. napjáig megfizeti a Szolgáltatónak.  
 
Azon felhasználók tekintetében, akik a Szolgáltatónak megfizették a szennyvízbekötés 
átvétel díját, Szolgáltató vállalja, hogy visszautalja a befizetett összeget a fogyasztók 
részére és az Önkormányzat a 4./ pontban írt szennyvíz bekötés átvételének díját, a 
felhasználók helyett és nevében a Szolgáltató által kiállított elszámolás alapján, 2016. 
augusztus 31. napjáig megfizeti a Szolgáltatónak.  
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Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy azon felhasználók esetében, akiknél az 
átvétel jegyzőkönyvben igazoltan 2016. december 31. napjáig megtörténik Szolgáltató 
részére, megfizeti a jelen megállapodás 4./ pontjában írt a szennyvíz bekötés 
átvételének díját, a felhasználók helyett és nevében a Szolgáltató által kiállított számla 
és az átvételt igazoló dokumentum alapján.  
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás teljesítése során a felek a jelen 
szerződésben rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax 
szám) kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor. 
A jelen megállapodás teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb 
jognyilatkozat postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - a jelen 
megállapodásban rögzített székhely, illetve lakcím. 
 
Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, 
ajánlott küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól 
számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek 
kell tekinteni. A jelen szerződésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is 
kézbesítettnek kell tekinteni – a feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem 
kereste”, „átvételt megtagadta”, továbbá a „címzett ismeretlen’ vagy „ismeretlen 
helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 
 

6./ A jelen megállapodás teljesítése során felek kapcsolattartói:  
 
- Önkormányzat részéről: Tatár László polgármester 
- Szolgáltató részéről: Szabó Péter üzemigazgató 
 

7./ A jelen megállapodással kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, 
megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő 
valamennyi jogvitában a felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a 
Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

8./ A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen megállapodás teljesítése során 
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben 
keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen 
megállapodás céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat 
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és 
írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. 

 
9./ A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges 

teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.  
 

10./ Jelen megállapodás, mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. 
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11./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., rendelkezései az 
irányadóak.  

 
Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült és három számozott oldalból áll, melyből 2 
példány Önkormányzatot, 2 példány Szolgáltatót illet. 
 
Kelt.: Fegyvernek, 2016.    Kelt.: Szolnok, 2016.  
 
 

Fegyvernek Város Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zártkörűen működő Részvénytársaság 

Önkormányzata Szolgáltató 
képviseletében eljár: képviseletében eljár 

 
 

____________________________________ 

 
 

____________________________________ 
Tatár László 
polgármester 

Hajdú Gábor 
vezérigazgató 

 




