
ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS KIEGÉSZÍTÉSE 
 
amely létrejött egyrészrıl .... Önkormányzata (cím: ....), mint ellátásért felelıs - 
képviseletében eljáró ... polgármester - a továbbiakban, mint Megbízó, 
 
másrészrıl BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamő Zrt. (adószám: 11338024-2-19, 
cégjegyzék szám: Cg. 19-10-500133, bankszámlaszám: 11748007-20128500) 8200 
Veszprém, Pápai út 41. szám alatti székhelyő gazdasági társaság, mint víziközmő-szolgáltató 
- képviseletében eljáró Kugler Gyula vezérigazgató - a továbbiakban, mint Üzemeltetı között 
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett, a Megbízó részére elıírt kötelezı 
víziközmő közszolgáltatási feladatok teljesítésére, a 2012……..…hó...-án kötött eredeti 
Üzemeltetési Szerzıdés kiegészítésének céljából. 
 

Preambulum 
 

Üzemeltetı a 2011. évi CCIX. víziközmő-szolgáltatásról szóló törvényben ( a továbbiakban: 
Vksztv.) foglalt kötelezettségének megfelelıen 2013. január 1-jén köteles a tulajdonában álló 
……………………………………. megnevezéső víziközmő-rendszerhez tartozó víziközmő 
vagyont Megbízó tulajdonába átháramoltatni. Üzemeltetı az e szerzıdés 1. sz. mellékletét 
képezı vagyonlistát (vagyonleltár) és a hozzá tartozó vagyonértéket a 2012. gazdasági év 
könyvviteli zárlatát követıen, legkésıbb 2013. március 31-ig adja át Megbízónak. 
 
Az átháramoltatást követıen azonnali hatállyal Megbízó, az átháramoltatott víziközmő-
rendszerének Vksztv. 15.§ (2) a) szerinti vagyonkezelésével változatlanul megbízza 
Üzemeltetıt, mivel a Vksztv. a továbbiakban is lehetıvé teszi, hogy Üzemeltetı üzemeltetési 
jogviszony keretén belül vagyonkezelési szerzıdéssel pályázat nélkül üzemeltesse (folytassa 
víziközmő-szolgáltatási feladatát többek között a Vksztv. 83.§ (2) alapján) Megbízó 
víziközmő-rendszerét.  
 
Szerzıdı felek megállapítják, hogy Megbízó jogosult a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Ötv.) 109.§-a alapján a helyi 
önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra, az errıl szóló törvényben szabályozott 
módon, vagyonkezelési jogot létesíteni.  
Szerzıdı felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmő-vagyon (melynek része a 
rendszerfüggetlen víziközmő elem is) e feltételnek megfelel. Üzemeltetı pedig a nemzeti 
vagyonról szóló törvény és a víziközmő szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései alapján 
jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon mőködtetésére.  
 
Az eredeti Üzemeltetési Szerzıdés 1. pontja az alábbiak szerint változik: 
1. A Megbízó és az Üzemeltetı megállapítják - és egybehangzóan tudomásul veszik - hogy 

Megbízó által a társaságba apportált víziközmővet az eredeti szerzıdés aláírásának 
idıpontjától 2013. január 1-jéig a BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltette. Üzemeltetı az 
üzemeltetést a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamő Zrt. saját Alapszabálya, 
valamint az ahhoz tartozó - 2012. december 5-én hatályon kívül helyezett - Szindikátusi 
Szerzıdés alapján végezte. 

 
Az eredeti Üzemeltetési Szerzıdés 3. pontja az alábbi pontokkal egészül ki: 
 
 v.)  Vállalja a gördülı fejlesztési terv elkészítését (felújítási és pótlási terv, valamint 

beruházási terv) és a Magyar Energia Hivatalnál jóváhagyatja azt.  
 w.)  Vállalja a víziközmő vagyon felújításának körében a víziközmő jogszabályi 

követelményeknek biztonsággal eleget tevı állapotának megırzését, továbbá 
annak mőszaki fejlesztését, legalább a vagyoni eszközök elszámolt 
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értékcsökkenésének a víziközmő-szolgáltatási díjbevételben megtérülı 
mértékében. 

 x.) A víziközmő-fejlesztési hozzájárulás kivetésérıl, felhasználásáról és 
elszámolásáról a hatályos jogszabályoknak és a részvénytársaság 
üzletszabályzatában rögzítetteknek megfelelıen jár el. 

y) A vagyonkezelésbe vett eszközök után az amortizációs politikája szerinti 
értékcsökkenést elszámolja. 

 
Az eredeti Üzemeltetési Szerzıdés 4. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
4. Az Üzemeltetı köteles a vagyonkezelés során rábízott víziközmő-rendszer 

üzemképességének fenntartásáról, a megfelelı üzemeltetésrıl és karbantartásról, 
továbbá – a közüzemi díjban elfogadott értékcsökkenési leírás és fejlesztési díjhányad 
költségfedezete mértékéig – a felújításról (rekonstrukcióról) és eszközpótlásról jó gazda 
gondosságával gondoskodni, és errıl ötévenként egyszer a Megbízó felé elszámolni. 

 
Az eredeti Üzemeltetési Szerzıdés 5. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 
A vagyonkezelési díj mértéke: 7 Ft/m3+ÁFA 
 

Az eredeti Üzemeltetési Szerzıdés 6. pontja az alábbi pontokkal egészül ki: 
 
6.1. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követıen az 
egymással kötött üzemeltetési szerzıdést/szerzıdéseket módosítják, tartalmát kibıvítik, 
így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramoltatott és a 
bérüzemeltetési szerzıdés alapján üzemeltetett vagyont is. Üzemeltetı kötelezettséget 
vállal arra, hogy e szerzıdés tervezetét 2013. május 31-éig a részvénytársaság 
közgyőlése elé beterjeszti. 

 
6.2. Szerzıdı felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre 
esetükben a 78.§. (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidıt. 
Üzemeltetı kijelenti, hogy e határidın belül, 2013. december 31-éig Megbízó 
egyetértése és külön ez irányú megbízására a víziközmő-rendszerek használatba 
adásából származó bevételei (vagyonkezelési díj, használati díj) terhére elvégezteti az 
önkormányzat víziközmő vagyonának vagyonértékelését. Az Üzemeltetı vállalja, hogy 
mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati 
tulajdonban lévı vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a Üzemeltetı 
Bérüzemeltetési szerzıdés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a 
vagyonértékelést. Üzemeltetı vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítását is. Szerzıdı felek vállalják, hogy a vagyonértékelés 
végeredményeként kialakult új vagyonértékkel a vagyonkezelésbe került eszközök 
nyilvántartási értékét könyveikben egységesen átvezetik, és ezt követıen az egymással 
szembeni elszámolás alapjának ezt tekintik. 
 
6.3. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követıen, lehetıség 
szerint 2013. december 31-ig, a közöttük létrejött üzemeltetési szerzıdéseket 
egységesítik úgy, hogy egymás között vagyonkezelési szerzıdést hoznak létre.  
 
6.4 Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltetı által 2013. január 1-jén  
vagyonkezelésre átvett tárgyi eszközök könyv szerinti értékét Üzemeltetı Megbízóval 
egyetértésben legkésıbb 2013. március 31-ig állapítja meg. Az átháramló vagyon értéke 
a 2011. december 31-ei állapotnak megfelelıen …………………………………. Ft. 
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Szerzıdı felek tudomásul veszik azt, hogy az itt megjelölt vagyonérték tájékoztató 
jellegőnek minısül, a tárgyi eszközök nem ezzel kerülnek nyilvántartásba. 
 
6.5. Üzemeltetı a vagyonkezelıi jogot egyedül birtokolja, 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. 
 
6.6. Szerzıdı felek megállapodnak, hogy Üzemeltetı a Megbízónak (ellátásért 
felelısnek) a vagyonkezelési jog gyakorlásáért éves szinten megállapított 
vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díj induló mértékét e szerzıdés 5. pontja 
tartalmazza. A továbbiakban Szerzıdı felek a vagyonkezelési díjat legkésıbb tárgyév 
január 31-ig közösen állapítják meg, melynek összege nem lehet magasabb a Magyar 
Energia Hivatal által elismert, és a miniszter által megállapított szolgáltatási díjban 
foglalt mértéknél. A vagyonkezelési díj, annak számlázási ütemezésével együtt, 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 így megállapított összegét a Megbízó – a mindenkor érvényes 
adózási szabályok szerint – a fizetési ütemezésnek megfelelı idıpontokban számlázza 
Üzemeltetı felé. 
 
6.7. Az Üzemeltetı a saját mérlegében eszközként mutatja ki a vagyonkezelésébe vett - 
az önkormányzati törzsvagyon részét képezı - eszközöket is, a hosszú lejáratú 
kötelezettségeivel szemben. 

 
6.8. Üzemeltetı az 1. sz. melléklet 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. 
 
6.9. Üzemeltetı 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 március 31-ig a Megbízó felé 
információt szolgáltat. 
 
6.10. A Megbízó jogosult a vagyonkezelésbe adott vagyont, annak nyilvántartását, 
kapcsolódó pénzügyi elszámolásait ellenırizni. Az ellenırzés során és az ellenırzés 
érdekében minden nyilvános, a közmővagyonra és a vagyonkezelésre, annak 
eredményességére vonatkozó adatba, okiratba betekinthet, arról adatszolgáltatást kérhet. 
Üzemeltetı a Megbízó 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. 
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6.11. Szerzıdı felek elfogadják, hogy a víziközmő-rendszeren belüli ellátásért 
felelısök-, továbbá az egymáshoz kapcsolódó víziközmő-rendszerek ellátásért felelısei 
és a Megbízó között létrejött vagy létrejövı megállapodásokat jelen szerzıdés 3. sz. 
mellékletének tekintik, és annak megfelelıen járnak el. 

 
Az eredeti Üzemeltetési Szerzıdés 9. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
9. Szerzıdı felek a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a víziközmő 

szolgáltatásról szóló, a nemzeti vagyonról szóló és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvények vonatkozó elıírásait, illetve a víziközmő-
rendszerekre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezéseket tekintik mérvadónak. 

 
Az eredeti Üzemeltetési Szerzıdés 10. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
10. A Szerzıdı felek jogvita esetére a hatáskör függvényében a Veszprémi Járás Bíróság, 

illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 
 
 
Szerzıdı felek jelen üzemeltetési szerzıdést elolvasták, tartalmát megértették, és azt, mint 

akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerően aláírták. 

 
 
 
 
Veszprém, 2012. ... 
 
 
 
________________________________  ________________________________  
 ... Önkormányzata Bakonykarszt Víz- és Csatornamő Zrt. 
 Megbízó képviseletében Üzemeltetı képviseletében 
 ... Kugler Gyula 
 polgármester vezérigazgató 
   
 
Mellékletek: 
 

1. sz. melléklet: Vagyonleltár 
2. sz. melléklet: Vagyonkezelési díj rendezése 
3. sz. melléklet: Ellátásért felelısök közötti megállapodás/ok 

 


