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Elıterjesztés 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. január 21-i rendkívüli ülésére 

  
 
Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő-vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala   
 
Ikt. sz.: LMKOHFL/18/3/2016. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A BÁCSVÍZ Zrt. 2016. január 15. napján jelen elıterjesztésem 1. mellékletét képezı 
megkereséssel forduld Felsılajos Község Önkormányzatához.  
 
A tárgyi megkeresés alapján a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: Vksztv.) 29. § (3) bekezdése alapján a víziközmő-fejlesztésrıl a bérleti-
üzemeltetési szerzıdés fennállása alatt az ellátásért felelıs gondoskodik. Vksztv. 29. § (4) 
bekezdése alapján, ha a víziközmő-fejlesztést a víziközmő-szolgáltató végzi - ide nem értve a 
30. § szerinti eseteket -, az kizárólag a víziközmő-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, 
önálló vállalkozási szerzıdés alapján végezhetı.  

 
Vksztv. 30. § (1) Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmő-szolgáltató elvégzi 

azokat a hibajelleggel, váratlanul felmerülı beavatkozásokat, amelyek a számvitelrıl szóló 
törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései értelmében az értéknövelı felújítások körében 
számolhatók el. 

(2) A víziközmő-szolgáltató - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - elvégez a felújítás körébe 
tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné 
vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének a víziközmő-szolgáltató az ellátásért 
felelıs esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felújítási beavatkozások szükségének felismerését 
követıen a víziközmő-szolgáltató az ellátásért felelıst haladéktalanul tájékoztatja. Az 
ellátásért felelıs az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti. 
 
A Bácsvíz Zrt. a tárgyi megkeresésben felajánlotta, hogy - a korábbi gyakorlat alapján –
vállalja elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási 
Hivatal részére a 2017. évi gördülı fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT). A 2017. évi 
tervezési feladat elvégzésére várhatóan II. negyedévben kerül sor.  
 
A tárgyi javaslatban továbbá a Bácsvíz Zrt. a GFT-ben tervezett, valamint a havária jellegő 
pótlások és felújítások 2016. évtıl történı elvégzése érdekében felajánlotta a közremőködését. 
A Bácsvíz Zrt-vel megkötendı vállalkozási szerzıdés-tervezet jelen elıterjesztésem 2. 
mellékletét képezi.  
 
 
 
 
 



Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 

 
I.  Határozat-tervezet 

 
...../2016. (…..) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő-vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

 
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

megbízza a Bácsvíz Zrt-t azzal, hogy a 2017. évi gördülı fejlesztési tervet  
ingyenesen elkészítse és jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmő-
szabályozási Hivatal részére benyújtsa. 
 

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az elıterjesztés 2. mellékletét képezı vállalkozási szerzıdést.  
 

3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza Juhász Gyula Polgármestert jelen határozattal érintett szerzıdések 
megkötésére.  

 
 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2016. január 21. 
 
Lajosmizse, 2016. január 19. 
 
 
              Juhász Gyula  
              polgármester 
  



Elıterjesztés 1. melléklete 

 



 



 



 



 



 



 





 



Elıterjesztés 2. melléklete 
VÁLLALKOZÓI SZERZ İDÉS 

SZERZ-…..../001 
iktatószám: LMKOH/……./…./2016. 

 
1. Felek egyrészrıl 
 

Név:    Felsılajos Község Önkormányzata 
Székhelye:    6055 Felsılajos, Iskola u. 12. 
Teljes jogú képviselıje: Juhász Gyula polgármester 
Statisztikai szám:   15540306-8411-321-03 
Adószám:    15540306-1-03 
Számlavezetı pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszám:    11732167-15540306-00000000 
Ügyintézı:    

 
mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl 

 
Név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörően Mőködı 

Részvénytársaság 
Székhelye:    6000 Kecskemét, Izsáki út 13.  
Teljes jogú képviselıje: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
Cégjegyzékszám:   03-10-100039   
Adószám:    10734702-2-03  
Számlavezetı pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.  
Számlaszám:    12076903-00165296-00800005 
Ügyintézı:   Ivaskó Csaba beruházási és fejlesztési fımérnök 

 
mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) 
 
Preambulum 
 
A víziközmő szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 
rendelkezéseit szem elıtt tartva Szerzıdı Felek egymással együttmőködve törekednek a 
víziközmő-fejlesztések megvalósítására. Szerzıdı Felek a víziközmő-fejlesztéseket úgy 
valósítják meg, hogy érvényesüljön az ellátásbiztonság, az ellátási felelısség, a szolgáltatói 
felelısség, valamint a legkisebb költség elve. Szerzıdı Felek a víziközmő-fejlesztések 
megvalósítása során a közöttük 2015. augusztus 27. napján létrejött bérleti-üzemeltetési 
szerzıdésben (továbbiakban: Alapszerzıdés) foglaltakat betartva járnak el.  
 
Megrendelı – a saját beszerzési szabályzatában, a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII 
törvényben, valamint a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak 
alapján – Vállalkozót, mint többségi önkormányzati és kisebbségi állami tulajdonban – de 
kizárólagosan önkormányzati és állami tulajdonban - lévı gazdasági társaságot megbízza a 
Megrendelı által jóváhagyott felújítási és pótlási tervben szereplı (gördülı fejlesztési terv) 
munkák, valamint a rendkívüli esetben felmerülı víziközmő fejlesztések megvalósításával. 
 
2. Szerzıdés tárgya 

2.1. A szerzıdés tárgyát képezik a Megrendelı tulajdonában lévı és a Vállalkozó által 
üzemeltetett víziközmővekhez kapcsolódó 



2.1.1. a Vksztv. 30. §-ban meghatározott havária jellegő pótlások és felújítások, 
2.1.2. a tervezett, nem havária jellegő pótlások és felújítások, amelynek tételes listáját 

a mindenkor érvényes (tárgyév) gördülı fejlesztési terv (GFT) tartalmazza, 
valamint 

2.1.3. a tárgyévben a Megrendelı, illetve a Vállalkozó által igényként 
megfogalmazott nem havária jellegő pótlások és felújítások, amelyekkel az 
érvényes GFT-t módosítják a Felek. 

2.2. A munkák minısítése a Vállalkozó Eszközgazdálkodási szabályzatában foglaltak 
szerint történik. 

2.3. A 2.1.1. pontban hivatkozott havária jellegő pótlási és felújítási munkák beruházási 
összege a hibajelleggel történı felmerülés esetén számolható el. A tervezett pótlási és 
felújítási összegeket a tárgyévre vonatkozó GFT tartalmazza, melyet a Megrendelı – 
Ellátásért felelıs tárgyévet megelızı évben elfogad.  
 

3. Vállalkozói díj  
3.1. A havária jellegő felújítási, pótlási és rekonstrukciós munkák esetében a Vállalkozó 

az Árképzési és árajánlat adási szabályzatában rögzített meghatározott árakat 
alkalmazza. Olyan munkák esetében, melyet a Vállalkozó Alvállalkozó bevonásával 
végez el, a Vállalkozó a Beszerzési szabályzatában foglaltak szerint választja ki a 
bevonni kívánt Alvállalkozót. 

3.2. A tervezett pótlási és felújítási munkálatok esetében a vállalási ár I. osztályú 
munkavégzésre vonatkozik, átalánydíjas elszámolással, a díjat a Megrendelı által 15 
napon belül elfogadott árajánlat tartalmazza.  

3.3. A vállalkozói díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan: 
- a Vállalkozónál felmerülı munkabéreket és járulékait; 
- az elvégzett munkák megóvási költségeit; 
- az építési munkákhoz kapcsolódó – Vállalkozót terhelı - helyreállítási munkák 

költségeit; 
- a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.); 
- a munkaterületre történı felvonulás és az onnan történı levonulás költségeit;  
- az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredı 

költségeket; 
- a garanciális és szavatossági körben végzendı munkák fedezetét; 
- továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a Vállalkozó szerzıdésszerő 

teljesítéséhez szükséges. 
 

4. Kivitelezési munka 
4.1. A 2.1.1. pontban hivatkozott munkavégzésekrıl a munkavégzéssel párhuzamosan 

Vállalkozó (az adott terület üzemmérnökség-, üzem vezetıje) tájékoztatja a 
Megrendelıt a 8. pontban megadott személyt/személyeket elektronikus levél 
formájában (1. számú melléklet), melynek kivitelezésérıl utólagosan havi összesítıt 
küld Megrendelı részére, legkésıbb a tárgyhónapot követı hónap 15 napjáig, 
elektronikus levél formában, a 8. pontban megadott személy/személyek részére (2. 
számú melléklet). 

4.2. A 2.1.2. és 2.1.3. pontban hivatkozott munkavégzések megkezdése elıtt a Vállalkozó 
árajánlatot küld a Megrendelı részére. Megrendelı köteles a 15 napon belül írásban 
nyilatkozni a Vállalkozónak a  megküldött árajánlattal kapcsolatban.  

4.3. Felek vállalják, hogy a 2.1.2. és 2.1.3. pontban foglalt, hatósági engedély birtokában 
végezhetı munka megkezdésekor a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen építési 
naplót nyitnak, azt vezetik, a fontosabb eseményeket rögzítik. Az építési naplóban 



rögzítettek ellenjegyzésére Megrendelı részérıl a 8. pontban megjelölt 
személy/személyek és/vagy külön megbízással más személy jogosult/tak, Vállalkozó 
részérıl a 9. pontban megjelölt, jogosultsággal rendelkezı személyek jogosultak 
építési naplóvezetésre. Ebben az esetben a Vállalkozó jogszabályban elıírt 
jogosultsággal rendelkezı felelıs mőszaki vezetıt biztosít. 

4.4. Vállalkozó a szerzıdés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe vehet, de az alvállalkozó 
által végzett munkákért sajátjaként felel. 

4.5. Megrendelı ezúton nyilatkozza, hogy a GFT-ben meghatározott pótlási és felújítási 
munkák ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Megrendelı a víziközmő 
pótlási és felújítási igényeket a víziközmő beruházások megvalósítására 
elkülönítetten kezelt bérleti díjból finanszírozza. 

4.6. A 2.1.1. pontban hivatkozott felújítási, pótlási munkavégzést igénylı munkák 
esetében a Vállalkozó jogosult a szükséges munkálatok azonnali megkezdésére, 
törekedve saját humán és technikai erıforrásainak igénybevételére úgy, hogy a 
legkisebb költség elve érvényesüljön. Amennyiben a felújítási, pótlási igény 
megvalósításához Vállalkozó nem rendelkezik megfelelı és szabad szakképzettségő 
belsı humán erıforrással és a szükséges technológiával, a Vállalkozó saját 
Beszerzési szabályzatában foglaltak szerint lebonyolítja a megvalósításhoz szükséges 
versenyeztetési eljárást, a legkedvezıbb beszállító vagy szolgáltatást teljesítı 
kiválasztásának céljából. 

4.7. Amennyiben az egyedi szerzıdés tárgya közterületen bonyolítandó kivitelezési 
munka, úgy Vállalkozó köteles a munkaterületen érintett lakókkal, társasházakkal és 
vállalkozási tevékenységet folytató egységekkel az ingatlanok 
megközelíthetıségének, az árufeltöltésnek és egyéb, az érintettek részérıl a 
tevékenységi körükkel összefüggı igények idıben történı egyeztetésére, és az 
egyeztetésnek megfelelı feltételek biztosítására. A feltételek biztosításáról 
Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdése elıtt minimum 72 (hetvenkettı) órával 
az érintett tulajdonosokat, bérlıket, az érintett ingatlan használóit írásban, 
szórólapokon, nyomtatványon vagy a helyben szokásos más, ellenırizhetı módon 
értesíteni. A víziközmő szolgáltatás szüneteltetésérıl történı értesítés szintén 
Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó teljes felelısséggel tartozik a munkaterületen 
érintett tulajdonosok, bérlık értesítésének elmulasztásából eredı, a Megrendelınek 
és/vagy harmadik személynek okozott mindennemő kárért. Vállalkozó a tervezett 
munkákat közútkezelıi hozzájárulás birtokában kezdheti meg. 

 
5. Teljesítési határidık 

5.1. Kivitelezési munka kezdése:  
A 2.1.1. pontban megjelölt esetekben a hibajelleggel felmerülést követıen azonnal, a 
mőszaki szükségletnek megfelelıen. 
A 2.1.2. és 2.1.3. pontban megjelölt esetekben a 3.1. pont figyelembevételével 
készült árajánlat Megrendelı részére történı megküldését, és annak elfogadásáról 
szóló Megrendelı visszaigazolásának kézhezvételét követı 8 munkanapon belül, 
vagy az árajánlatban szereplı idıpontban. 
A 2.1.2. és 2.1.3. pontban megjelölt, közterületen történı munkavégzés esetében a 
munkakezdés idıpontját a Vállalkozó a Megrendelıvel elızetesen egyezteti. A 
munka ütemezésénél a Vállalkozó figyelembe veszi a Megrendelıi igényeket. 
 

5.2. Kivitelezési munka befejezése: 
A 2.1.1. pontban meghatározott havária jellegő munkák esetében a havária jellegő 
hiba felmerülését követı munkakezdést követı legkorábbi, mőszakilag indokolt 



idıpont. 
A 2.1.2 és 2.1.3. pontban meghatározott beruházási munkák esetében a Megrendelı 
részére megküldött árajánlatban a Vállalkozó meghatározza a befejezés dátumát. A 
Vállalkozó a Megrendelı részére a tervezett beruházási munka kivitelezésének 
befejezésével készrejelentési értesítést küld a 9. pontban megjelölt személy részére. 
 

5.3. Vállalkozó feladatai: 
- A 2.1.1 pontban meghatározott munkák esetében tételes kimutatás készítése; 
- A 2.1.2. és 2.1.3. pontban meghatározott munkák esetében Megvalósulási 

tervdokumentáció készítése 2 példányban, az alábbi tartalommal: 
• megvalósulási jegyzıkönyv, 
• építési napló (amennyiben azt jogszabály elıírja), 
• beépített anyagok mőbizonylatai (kivéve havaria jellegő beruházások), 
• beépített gépek gépkönyvei, garanciajegyei, 
• építési munka esetében a megvalósulási tervek, amennyiben értelmezhetı 
beméréssel együtt;  

 
- A kivitelezési munkák során együttmőködés a szerzıdés 8. pontjában megjelölt, 

Megrendelı részérıl megbízott kapcsolattartóval. 
 

5.4. Megrendelı feladatai:    
- A kivitelezési munkák során együttmőködés a szerzıdés 9. pontjában megjelölt, 

Vállalkozó részérıl megbízott kapcsolattartókkal; 
- A Vállalkozó által elvégzett munkák ellenértékének megfizetése. 

 
6. Számlázási, fizetési feltételek 

6.1. Megrendelı a vállalkozási díjat a 2.1.1. pontban meghatározott munkák esetében 
naptári negyedévente kiállított számla birtokában fizeti meg Vállalkozónak az 
Alapszerzıdésben rögzített bérleti díj számlázásához illeszkedıen: minden 
tárgynegyedévet követı hónapban kiállított számlán feltüntetett fizetési határidıig. A 
számlában feltüntetésre kerülı teljesítés napja vonatkozásában az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 58.§-ában foglaltak irányadók. 

6.2. Megrendelı a vállalkozási díjat a 2.1.2 és 2.1.3. pontban meghatározott munkák 
esetében a Felek által igazolt teljesítési igazolás (3., 4. számú melléklet) alapján 
kiállított számla birtokában fizeti meg Vállalkozónak. Amennyiben a Vállalkozó 
teljesítése hiánytalan és hibátlan, úgy a Megrendelı a teljesítés igazolást köteles 15 
naptári napon belül kiadni. A számlában feltüntetésre kerülı teljesítés napja 
vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 
55. §-ában foglaltak általános szabálya alkalmazandó, amely szerint a teljesítés 
idıpontja a teljesítést igazoló okmány dátumával egyezik meg. 

6.3. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás hatósági (építési, vízjogi létesítési) engedély 
köteles, úgy a vállalkozási szerzıdésben foglalt munkanem az Általános Forgalmi 
Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak 
alapján a fordított adózás körébe tartozik. Utólagos adóvizsgálat ellenkezı 
megállapítása vagy ellenkezı tárgyú állásfoglalás esetén a téves eljárást a 
szerzıdésben módosítják, valamint 3 napon belül a számlát javítják, és pénzügyileg 
visszarendezik. 

6.4. Megrendelı a Vállalkozó által kiállított számlákat azok kiállításától számított 15 
naptári napos teljesítési határidıvel megfizeti Vállalkozónak az 1. pontban megjelölt 
számlájára. Amennyiben a Megrendelı a Vállalkozó által a 2.1. pontban hivatkozott 



munkálatokról kiállított számlák összegeit pénzügyileg nem teljesíti, Vállalkozó 
egyoldalúan jogosult a tárgyévi bérleti díjat a meg nem fizetett számlák összegéig 
visszatartani és pénzügyi kompenzálással élni. Amennyiben a tárgyévi bérleti díj 
összege nem fedezi a meg nem fizetett összeget, annak forrását a következı évek 
bérleti díjai képezik. A kompenzáció esetén történı beszámítás alapja a Vállalkozó 
által megküldött és a Megrendelı által elfogadott elszámolás. 

6.5. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a jelen szerzıdés aláírásakor érvényes Ptk. 
szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

7. Garanciavállalás 
7.1. A Vállalkozó jelen szerzıdés alapján az elvégzett munkára a sikeres mőszaki átadás-

átvétel idıpontjától számított 12 hónap garanciát vállal.  
7.2. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerzıdésben foglalt munkákat a 

jelen szerzıdésben rögzített határidıre a hatósági elıírásoknak is mindenben 
megfelelıen I. osztályú minıségben elvégezte és a kivitelezett létesítmény a 
rendeltetésszerő használatra alkalmas. 
 

 
 
8. Megrendelı megbízottja 

név: Szilágyi Ödön Róbert   
telefon: 06-76/556-149 
email cím: szilagyi.odon@lajosmizse.hu 

9. Vállalkozó megbízottjai 
név: Ivaskó Csaba beruházási és fejlesztési fımérnök 
 telefon: 70/866-3399 
 email cím: ivasko.csaba@bacsviz.hu  
 
Engedélyköteles tevékenység esetében felelıs mőszaki vezetı: 
név: Hudra-Kiss Zsolt 
 telefon: 70/978-9154 

email cím: hudra.kiss.zsolt@bacsviz.hu  
10. Szerzıdésszegés 

10.1. A fél szerzıdésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerzıdés szerinti 
kötelezettségeinek bármelyikét. 

10.2. A feleket teljes körő kártérítési felelısség terheli a szerzıdés megszegéséért. 
11. Elállás 

11.1. Megrendelı a Vállalkozóhoz intézett nyilatkozattal elállhat a szerzıdéstıl, 
különösen abban az esetben, ha: 

a) a Vállalkozó szerzıdéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi 
(súlyosnak minısül az a szerzıdésszegés, amelyet a szerzıdés maga ilyenként 
jelöl meg, vagy amely a feladatok (határidıre történı) megvalósulását 
veszélyezteti);  

b) a Vállalkozó a Megrendelı által megadott határidın belül nem tesz eleget a 
felhívásnak, hogy szerzıdésszerő kötelezettségeinek tegyen eleget; 

c) a Vállalkozó felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelı által adott utasítást; 
d) az adott kötelezettségre elıírt teljesítési határidı elıtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

a Vállalkozó a munkát csak számottevı késéssel vagy – a fogyatékosság 
kiküszöbölésére tőzött méltányos határidı letelte ellenére is – hibásan tudja 
elvégezni. 

 



11.2. Az elállás az elállási nyilatkozat hatályosulása idején folyamatban lévı fázis 
megkezdésének idıpontjára visszamenıleg szünteti meg a szerzıdést. 

 
11.3. A Vállalkozó szerzıdésszegése miatt bekövetkezı elállás esetén a Vállalkozó 

kárainak megtérítésére nem tarthat igényt. 
 
11.4. Ha Megrendelı a szakszerőtlen munkavégzéshez a Vállalkozó tiltakozása ellenére 

ragaszkodik, Vállalkozó a szerzıdéstıl elállhat. Ha ezzel a jogával nem él, az 
utasításnak köteles eleget tenni, de a Megrendelı kizárólagos kockázatára. 

 
11.5.  A Vállalkozó jogosult a Megrendelıhöz intézett nyilatkozattal elállni a 

szerzıdéstıl, ha 
a.)  a Megrendelı szerzıdéses kötelezettségeit súlyosan megszegi, 
b.) a Megrendelı fizetési kötelezettségét nem, vagy nem határidıben teljesíti,  
c.) A Megrendelı fizetésképtelenné válik, csıd-, felszámolási, végelszámolási 

eljárás indul vele szemben, beszünteti kifizetéseit. 
12. Egyéb feltételek 

12.1. Amennyiben a Feleknél a GFT-ben feltüntetett munkákon felüli beruházási igény 
merül fel, úgy egymás felé írásbeli egyeztetést folytatnak le. Az egyeztetés során 
megállapodott módosításokat a GFT-ben vezetik át.  

12.2. A szerzıdés 9. pontjában megjelölt Vállalkozó kapcsolattartója felelısséggel 
tartozik azért, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkák munkaterületi irányítására 
felelıs vezetıt alkalmaz, amennyiben a jogszabályban elıírt munkavégzés történik. 

12.3. Jelen szerzıdés mindkét fél által történı aláírás napján lép hatályba, és a Felek 
között hatályban lévı bérleti-üzemeltetési szerzıdés fennállásának ideje alatt 
hatályos. 

12.4. A Vállalkozó jelen szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható 
szervezetnek minısül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel 
kapcsolatban változás történik, arról a Megrendelıt haladéktalanul tájékoztatja. 

12.5. A szerzıdésben nem érintett kérdésekben a szerzıdéskötés idıpontjában érvényes 
Ptk., és egyéb idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

12.6. Amennyiben a szerzıdés teljesítése során felmerült vita eldöntése békés úton nem 
lehetséges, úgy Felek a jelen szerzıdésbıl eredı jogvitáik elbírálására a 
Kecskeméti Járásbíróság, illetve pertárgyértéktıl függıen a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

12.7. Valamennyi jelen szerzıdéssel kapcsolatos módosítást és kiegészítést írásban kell 
rögzíteni, melyet mindkét Fél aláírásával megerısít. 

12.8. Jelen szerzıdés 2 példányban készült, melybıl mindkét fél kap 1-1 eredeti 
példányt. 

12.9. A Vállalkozó jogosult a Szerzıdés létezésének tényét – minden megismert 
információ és adat titokban tartása mellett – referenciaként felhasználni. 

 
A szerzıdı felek a szerzıdést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Mellékletek:  

1.sz. melléklet: Bejelentı lap Önkormányzati közmővagyont érintı, havária jellegő 
rekonstrukcióról 
2.sz. melléklet: Bejelentı lap Önkormányzati közmővagyont érintı, tervezett beruházásról 
3.sz. melléklet: Teljesítés igazolás (jegyzıkönyv) minta 



4.sz. melléklet: Kísérı levél tervezet 
 

 
Felsılajos, 2016. ………………..   Kecskemét, 2016.……………….. 
  

 
……………………………………… 

Felsılajos Község Önkormányzatának 
képviseletében 

Juhász Gyula polgármester 
Megrendelı 

……………………………………… 
BÁCSVÍZ Zrt. 
képviseletében 

Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
Vállalkozó  

 
 
Pénzügyi ellenjegyzı:     Ellenjegyzı: 
 
 
………………………………….    ………………………… 
 
 
  



1. számú melléklet:        Iktatószám: 
 

BEJELENTİ LAP 

Önkormányzati közmővagyont érintı, havária jellegő rekonstrukcióról 

Munkavégzés helye   
Tulajdonos neve, címe   
Kapcsolattartó és elérhetısége:   
Munka megnevezése:   
Munkavégzés (tervezett) ideje: Kezdés:   
  Befejezés:   
Szilárd burkolatott érint igen   nem   
ÖK érintett kapcsolattartó neve 
elérhetısége     

Munka jellege:  
Rekonstrukci
ó x Építési   

    Gép, berendezés   
  

TÁRGYI ESZKÖZ ADATAI 
Eszköz megnevezése:   
Fellelhetıség helye:   
Leltári szám:   
Típus:   
Gyáriszám:   
BÁCSVÍZ Zrt. MIR szám:   

  

MUNKA LEÍRÁSA 

  
  
  

INDOKLÁS 

  

Kelt: 
____________________
_ 
              Bejelentı 

 



2. számú melléklet: 
          Iktatószám: 

BEJELENTİ LAP 

Önkormányzati közmővagyont érintı, tervezett beruházásról 

Munkavégzés helye   
Tulajdonos neve, címe   
Kapcsolattartó és elérhetısége:   
Munka megnevezése:   
Munkavégzés (tervezett) ideje: Kezdés:   
  Befejezés:   
Szilárd burkolatott érint igen   nem   
ÖK érintett kapcsolattartó neve elérhetısége     
Munka jellege:  Rekonstrukció Építési   
    Gép, berendezés   

  

TÁRGYI ESZKÖZ ADATAI 
Eszköz megnevezése:   
Fellelhetıség helye:   
Leltári szám:   
Típus:   
Gyáriszám:   
BÁCSVÍZ Zrt. MIR szám:   

  

MUNKA LEÍRÁSA 

  
  
  

INDOKLÁS 

  
 
Kérjük a beruházás munkakezdésének szíves visszaigazolását. Amennyiben 8 napon belül a 
tárgyi témában írásban visszajelzést nem kapunk, úgy a tervezett beruházás megkezdésének 
hozzájárulását elfogadottnak tekintjük. 
 
Kelt:                                                                                                                 ----------------------
----------------------- 
                                                                                                                                        
Bejelentı 
 
A beruházás megkezdéséhez hozzájárulunk. 
 
 



Kelt:                                                                                                                -----------------------
----------------------- 
                                                                                                                                     
Önkormányzat 
 

  



3. számú melléklet: 
 

Teljesítés igazolás (jegyzıkönyv) 
 

Tárgy:  
 
Szerzıdés száma: 
 
Teljesítés idıszaka: 
 
Ellátásért felelıs:  
 
Ellátásért felelıs képviselıje: 
 
Víziközmő szolgáltató: 
 
Víziközmő szolgáltató képviselıje: 
 
A felek közötti bérüzemeltetési szerzıdés alapján kérjük a bejelentett, önkormányzati 
közmővagyont érintı, ………….. idıszakban felmerült alábbi rekonstrukciós munka 
elkészültének igazolását. 
Elvégzett munka:  pl. ….. db bekötıvezeték kiváltás 
Elvégzett munka értéke:  
Nettó érték 
27 % áfa 
Bruttó érték    
 
Kelt: 
                                                                                            
______________________________ 
                                                                                                      BÁCSVÍZ Zrt képviselıje 
 
Melléklet:  
 
 
 
 
 
 
Ellátásért felelıs nyilatkozata: 
 
A fent meghatározott és a mellékletben részletezett munkáknak a BÁCSVÍZ Zrt. részérıl 
történt elvégzését igazolom, a számla a szerzıdés szerint benyújtható. 
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Kelt: 
                                                                                                
________________________________ 
                                                                                                        Ellátásért felelıs képviselıje 



4. számú melléklet: Kísérı levél tervezet 
 
 

 
Ellátásért felelıs:                                                                                               Ikt.sz.: 
Ügyintézı/PM                                                                                                    üi.: 
                                                                                                                                
 
 
Tárgy: 
 
Tisztelt címzett! 
 
 
Levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek Társaságunk által a víziközmőveken 
………………. idıszakban végzett havária jellegő értéknövelı felújításokról, beruházásokról 
szóló teljesítés igazolásokat.  
A beruházások elszámolásához az alábbi dokumentumokat mellékeljük: 
                 ………………………………………………………………………………….. 
                 ……………………………………………………………………………………  
A csatolt kimutatás egyben a beruházások vagyon megbontása is, mely alapján, a számviteli 
szabályoknak megfelelıen, a mőszaki és értékbeli adatok az Önkormányzat nyilvántartásába 
felvehetıek. 
 
A teljesítés igazolást kérjük aláírva, címünkre 15 napon belül visszajuttatni szíveskedjenek! 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a teljesítés igazolások 15 napon belül írásban nem 
kerülnek megkifogásolásra, úgy a teljesítést elfogadottnak tekintjük, és a számlákat 
megküldjük az Önök részére.   
 
 
Tisztelettel: 
 
                                                                          
…………………………………………………………… 
                                                                                 
 
 
 
Kelt: 
 
 
Mellékletek:  
 
 

 


