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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-
án 16 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán, Túri István, Vas 

Ildikó, Forgó Istvánné és Hajagos Antal. 
 
Távol van: Szappanos Renáta képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 

Pénzváltó István polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén 
megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (6) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 

N a p i r e n d :  
 

1.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi 
költségvetési beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) BÁCSVÍZ Zrt. igazgatósági tagságra történő javaslattétele 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) BÁCSVÍZ Zrt-vel kötött Vagyonkezelési szerződés módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi 
ellátásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
36/2015. (V.28.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
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1.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi 
költségvetési beszámolója 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) BÁCSVÍZ Zrt. igazgatósági tagságra történő javaslattétele 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

4.) BÁCSVÍZ Zrt-vel kötött Vagyonkezelési szerződés módosítása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

5.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi 
ellátásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

6.) Egyebek 
 

1.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület áprilisi ülésén már elfogadta az 
alapító okirat módosítását, mely benyújtásra került. A Magyar Államkincstár 
hiánypótlást írt elő, melyet átvezettek az alapító okiraton.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okirat 
módosításának elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
37/2015. (V.28.) Kt. határozat 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító 
okirat módosításának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítását a melléklet 
szerint elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 

Melléklet a 37/2015. (V.28.) Kt. határozathoz 
 

Módosító okirat 
 

 
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2015. április 29. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
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2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……./2015. (        ) Lakitelek 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozatra,  a 37/2015. (V.28.) Nyárlőrinc Község 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozatra, és a ……./2015. (        ) Tiszaugi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a következők szerint 
módosítom:   
 
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése: Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, 
Egységes Óvoda-Bölcsőde és Óvoda Intézmény 

1.1.2. rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
1.2. A költségvetési szerv  

1.2.1. székhelye: 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a 
1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1. Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és 
Bölcsőde, Egységes  Óvoda-Bölcsőde és 
Óvoda Intézmény 

 
6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. 

2. Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és 
Bölcsőde, Egységes  Óvoda-Bölcsőde és 
Óvoda Intézmény 

 
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. 

3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Nyárlőrinci Tagintézménye 

 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. 

4. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi 
Tagintézménye 

 
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. 

 
2. Az alapító okirat 2. pontja a következő rendelkezés lép:   
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991.01.01 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv        
       
        2.2.1. megnevezései: 1. Lakitelek Önkormányzata 

            2. Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
             3. Tiszaug Község Önkormányzata 
 

       2.2.2. székhelyei: 1. 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. 
                   2. 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34. 
                   3. 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 51. 
 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 

 megnevezése székhelye 

1. Buzás János Általános Iskola 6032 Nyárlőrinc, Iskola utca 2-4. 

2. II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési 
Központ 

 
6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42. 

3. Napközi Otthonos Óvoda 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. 

4. Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 6065 Lakitelek Kiss János utca 1/a 

5. Lakiteleki Bölcsőde 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. 

 
3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 A költségvetési szerv közfeladata: 
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 a., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerinti  
tevékenység(óvoda) 

 b., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározott bölcsődei gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek 
napközbeni ellátása (bölcsőde) 

 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1. 851020 óvodai nevelés 

 
4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 
4.3.1 A jóváhagyott helyi óvodai (nevelési) pedagógiai program szerinti óvodai 

nevelés; 
 

1.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 

1.1.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
- mozgáskorlátozott gyermek 
- alig látó, gyengén látó gyermek 
- nagyothalló gyermek 
- enyhén értelmi fogyatékos gyermek 
- beszédfogyatékos gyermek 
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 
- a fejlődés egyéb pszichés zavaréval küzdő gyermek 
 

1.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek nevelése 
 

1.1.3. Kiemelten tehetséges gyermek nevelése 
 

1.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az 
Óvodai fejlesztő program megszervezésével. 
 

1.3.2. A családban nevelkedő elsődlegesen 3 éven aluli gyermekek, sajátos nevelési 
igényű gyermekek és fogyatékos gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását biztosító bölcsőde működtetése, a jóváhagyott bölcsődei szakmai 
program szerinti bölcsődei ellátás;  
 

1.3.3  Módszertani szakirányítás (un.: jó gyakorlat átadása, terjesztése). 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1. 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2. 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3. 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4. 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5. 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 

6. 104030 gyermekek napközbeni ellátása 
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7. 104035 gyermekétkeztetés a bölcsődében, fogyatékosok 
nappali intézményében 

8. 104036 munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

9. 109020 szociális szolgáltatások módszertani 
szakirányítása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
1. Lakitelek Önkormányzatának Igazgatási Területe 
2. Nyárlőrinc Önkormányzatának Igazgatási Területe 
3. Tiszaug Önkormányzatának Igazgatási Területe 

4. Az alapító okirat többi pontjai változatlan tartalommal maradnak. 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.  

 
*** 

 
2.) A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetési 

beszámolója 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai ehhez a napirendi ponthoz 
kapcsolódóan is kaptak anyagot. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy a 
2014. évi elszámolás eredményeként Nyárlőrinc vonatkozásában a megtakarítás 
mértéke 3.490.329,- Ft volt. Javasolja a képviselő-testületnek a 2014. évi beszámoló 
elfogadását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a beszámoló 
elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Tisza menti 
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetési beszámolójának 
elfogadását. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
38/2015. (V.28.) határozata 
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás  
2014. évi költségvetési beszámolója 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 

A Képviselő-testület a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti 
Társulás 2014. évi költségvetési beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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3.) BÁCSVÍZ Zrt. igazgatósági tagságra történő javaslattétele 
 
Pénzváltó István polgármester: A testület tagjai ehhez a napirendi ponthoz 
kapcsolódóan is kaptak anyagot. Kéri a képviselő-testülettől a javaslat elfogadását. 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. Tiszakécskei 
Üzemmérnökségéhez tartozó Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszaalpár és 
Tiszakécske települések a BÁCSVÍZ Zrt. Igazgatóságába Szíjj László Tiszakécske, 
Kazinczy u. 21. szám alatti lakost delegálják. Javasolja, hogy Nyárlőrinc település is 
Szíjj Lászlót delegálja. Felelős: Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné 
jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
39/2015. (V.28.) határozata 
BÁCSVÍZ Zrt. igazgatóságába tag  
delegálása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BÁCSVÍZ 
Zrt. Igazgatóságába Szíjj László Tiszakécske, Kazinczy u. 21. szám 
alatti lakost delegálja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

4.) BÁCSVÍZ Zrt-vel kötött Vagyonkezelési szerződés módosítása 
 
Pénzváltó István polgármester: A képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz 
kapcsolódó anyagot megkapták. Szóban annyival szeretné kiegészíteni, hogy a 
vagyonkezelési szerződés bérleti szerződéssé fog alakulni, mely azt jelenti, hogy a 
Bácsvíz bérelni fogja az önkormányzattól a víziközművek működtetését. Ez a bérleti 
szerződés 2015. június 1-től lép életbe. A bérleti díj összege a követező félévre 
246.330,- Ft. Ebből a pénzből kell majd az önkormányzatnak fedezni az esetlegesen 
felmerülő hibákat, javításokat vagy cseréket. 
Elhangzott a pénzügyi bizottság ülésén, hogy bizottsági tagok az összeget 
alacsonynak tartják, és ez az összeg nem fedezi a javítási költségeket. Mint ahogyan 
a bizottsági ülésen is elmondta, erre vonatkozóan tájékoztatást kér a Bácsvíz-től, és 
a következő testületi ülésen beszámol. 

Javasolja a képviselő-testületnek a szerződés módosítás elfogadását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság szintén javasolta a 
módosítás elfogadását. 
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Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Bácsvíz Zrt-vel 
kötött Vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadását. Felelős: Pénzváltó 
István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
40/2015. (V.28.) határozata 
BÁCSVÍZ Zrt-vel kötött Vagyonkezelési 
szerződés módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt-
vel kötött Vagyonkezelési szerződés módosítását a melléklet szerint 
elfogadja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 

Melléklet a 40/2015. (V.28.) Kt. határozathoz 
 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
egyrészről   Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 

mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban: 
Ellátásért felelős 

 
Székhely:   6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. 
Teljes jogú képviselője: Pénzváltó István polgármester 
Adószám:   15724715-2-03 
KSH száma:   15724715-8411-321-03 
Számlaszám:   11732002-15338253 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Kecskemét 
 
másrészről: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  
  mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő (továbbiakban: 

Víziközmű-szolgáltató) 
 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13. 
Teljes jogú képviselő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
Adószám: 10734702-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-104005 
Számlaszám: 12076903-00165296-00800005 
Számlavezető pénzintézet:  Raiffeisen Bank Zrt. 
 
között, amely biztosítja az Ellátásért felelős tulajdonában álló, az 1. számú mellékletben 
meghatározott víziközművek üzemeltetéséhez szükséges szakmai és személyi feltételeket. 
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I. PREAMBULUM 
 
1. Felek megállapítják, hogy az Ellátásért felelős tulajdonában lévő, az Ellátásért felelős 

közigazgatási területén elhelyezkedő, ivóvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó 
víziközművek üzemeltetésére 2012. december 27. napján vagyonkezelési szerződést 
(továbbiakban: Alapszerződést) kötöttek, amelyet 2013. március 26., 2014. február 21. 
és 2015. január 20. napján módosítottak (továbbiakban: Módosítások). 
 

2. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződést, a Módosításokkal együtt, a jelen 
szerződésmódosításban foglaltak szerint 2015. június 1. nappal bérleti-üzemeltetési 
szerződésre módosítják, és megállapodásukat jelen szerződéssel egységes 
szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint. 
 

3. Felek megállapítják, hogy az Ellátásért felelőst a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 9. §-ban foglaltak alapján feladat-ellátási 
körébe tartozóan a helyi közműves ivóvízellátásról (ivóvíz-szolgáltatás) való 
gondoskodási kötelezettség terheli. 

 
4. Felek rögzítik, hogy a Víziközmű-szolgáltató olyan, kizárólag települési önkormányzatok 

és a Magyar Állam  tulajdonában álló, víziközművek működtetésére létrehozott 
gazdasági társaság, amelynek alapfeladata a tulajdonosok – mint a Vksztv. 9. §-ban 
foglaltak alapján ellátásért felelősök – közigazgatási területén elhelyezkedő 
víziközművek üzemeltetésével, a helyi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás biztosítása.  

 
5. Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy működő gazdasági társaság, jelen szerződés 

aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és 
tudomása szerint nem kezdeményezték ellene csőd- vagy felszámolási eljárás 
megindítását.  

 
6. Felek megállapítják, hogy a Víziközmű-szolgáltató az Ellátásért felelős víziközmű-

vagyonának üzemeltetése szempontjából maradéktalanul megfelel mind a Vksztv. 16. 
§ (6) bekezdés a) pontjában, mind a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvényben (továbbiakban: Ntv.) 3. § (1) 19. bd) pontjában foglalt feltételeknek, továbbá 
az Ntv. 3. § (1) 1. a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 
7. Felek a Vksztv.-ben, az Ntv.-ben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX.. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 
(továbbiakban: Ptk.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, valamint a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján 
jelen bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzítik a meglévő és a szerződéses 
jogviszony alatt megvalósuló vízi-közművagyon üzemeltetésével összefüggő, Feleket 
megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket. 

 
8. Ellátásért felelős kijelenti, hogy a fentiekre figyelemmel, az őt terhelő feladat-ellátási 

kötelezettségének teljesítése érdekében, a meglévő és a jelen szerződés 1. számú 
mellékletében meghatározott víziközmű-vagyon üzemeltetési jogát bérleti-üzemeltetési 
szerződés keretében Víziközmű-szolgáltató részére átengedi. 

 
II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 
1. A szerződés tárgya, időbeli hatálya: 
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1.1. A szerződés tárgyi hatálya az Ellátásért felelős tulajdonában lévő, az Ellátásért 
felelős közigazgatási területén elhelyezkedő, ivóvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó 
víziközmű-rendszert alkotó, jelen szerződés 1. számú mellékletében 
meghatározott víziközművek bérleti-üzemeltetése. Az Ellátásért felelős a 
szerződés alapján, 2015. június 1. napjától határozatlan időtartamra az 1. 
számú mellékletben feltüntetett műtárgyakat, eszközöket, berendezéseket a 
Víziközmű-szolgáltató használatába adja, a Víziközmű-szolgáltató azt használatba 
veszi, és a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel üzemelteti. Felek az 
átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a szerződés 2. számú 
mellékletét képezi. 
 

1.2. Jelen szerződés tárgyát képezik azon víziközmű-rendszerbővítések, valamint új 
víziközmű-rendszerek is, amelyek jelen szerződés aláírását követően kerülnek 
üzembe helyezésre – függetlenül attól, hogy az Ellátásért felelős beruházásban 
létesülnek, vagy más módon kerülnek az Ellátásért felelős tulajdonába –, amelyek 
üzemeltetésbe adása az Ellátásért felelős kötelessége. Az újonnan üzembe 
helyezésre kerülő víziközművekkel az 1. számú mellékletet – az Ellátásért felelős, 
mint a víziközművek tulajdonosa, kezdeményezésére – ki kell egészíteni, 
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig. 

 
1.3. Jelen szerződés területi hatálya, mint ellátási területre, az Ellátásért felelős 

közigazgatási területére terjed ki. 
1.4. A jelen szerződés tárgyát képező víziközmű-üzemeltetés (bérleti–üzemeltetési 

formában) kezdő időpontja: 2015. június 1. napja. 
 

2. A Víziközmű-szolgáltató kötelezettségei 
 

2.1. A Víziközmű-szolgáltató kötelezettségei a jelen szerződés megkötésekor 
 

A Víziközmű-szolgáltató köteles a tárgyi létesítményeket leltár (1. számú melléklet), 
műszaki specifikáció, rendeltetésszerű használatra való alkalmasság szerint, az 
összes műszaki és üzemeltetési dokumentációval együtt használatra átvenni.  

 
2.2. A Víziközmű-szolgáltató a jelen szerződés fennállása alatt köteles 

 
2.2.1. A tárgyi létesítményt üzemeltetni és ezzel az Ellátásért felelős ellátási 

kötelezettsége szerinti szolgáltatást biztosítani, a jogszabályi és hatósági 
előírásoknak megfelelő ivóvíz-szolgáltatást nyújtani mind a lakosság, mind az 
intézmények és gazdálkodó szervezetek részére. 

 
2.2.2. A szerződés időtartama alatt az üzemeltetett vízhálózat és vízműtelep 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásához szükséges 
javítási, karbantartási munkákat folyamatosan, a saját költségén elvégezni. 

 
2.2.3. Az átvett víziközmű-rendszer (engedélyekben feltüntetett) kapacitásának felső 

határáig a felhasználókat ellátni. 
 

2.2.4. Az üzemelési vízjogi engedélyben és a mindenkori hatályos jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően a létesítményeket üzemeltetni, a tevékenysége 
gyakorlásához, és az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges engedélyeket 
beszerezni, és ezeket jelen szerződés időtartama alatt hatályban tartani. 
 

2.2.5. A tervezett és üzemzavar jellegű üzemszünetek esetén a mindenkori 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint eljárni. 
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2.2.6. Tevékenysége során a munka- és tűzvédelmi, valamint a környezetvédelmi 

előírásokat folyamatosan betartani. 
 

2.2.7. A felhasználókkal a közszolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezni a 
hatályos Vksztv.-ben, valamint a Rendeletben foglaltaknak megfelelően, a 
szolgáltatási díjat számlázni és a díjat beszedni. 

 
2.2.8. Megfelelő létszámú és a 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet, valamint a 

Rendeletnek megfelelő szakképzettségű személyzet rendelkezésre állását 
biztosítani. 

 
2.2.9. Fogyasztói irodát működtetni a felhasználókkal történő személyes és 

telefonos kapcsolattartás biztosítására, Tiszakécske központtal. 
 
2.2.10. A víziközmű-szolgáltatással összefüggő tájékoztatási kötelezettségének a 

24/2013. (V. 29.) NFM rendeletben, valamint a mindenkor hatályos 
Üzletszabályzatában foglaltak alapján eleget tenni. 

 
2.2.11. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében adatokat szolgáltatni, arról az 
Ellátásért felelőssel előzetesen egyeztetést folytatni. 
 

2.2.12. Ellátásért felelőst haladéktalanul írásban értesíteni, ha észleli, hogy az 
Ellátásért felelősnek valamely, a II/3. pontban meghatározott kötelezettsége 
felmerül.  

 
2.2.13.  A tárgyi létesítményekkel kapcsolatban bekövetkezett, a működést 

kedvezőtlenül befolyásoló jelentős eseményekről az Ellátásért felelőst 
haladéktalanul értesíteni. 

 
2.2.14. A tevékenység végzéséhez szükséges felelősségbiztosítást megkötni a 

szerződés tárgyát képező víziközművekre, és az erről szóló kötvényt az 
Ellátásért felelős részére bemutatni. 

 
2.2.15. A szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban 

keletkező avulás, károsodás miatt indokolt selejtezési javaslatokat az 
Ellátásért felelős felé legkésőbb minden év november 30-ig továbbítani a 
Víziközmű-szolgáltató Selejtezési szabályzatában foglaltak szerint. 

 
2.2.16. A szerződés tárgyát képező létesítmények, és azok tartozékaira vonatkozó 

leltározás az Ellátásért felelős, valamint a Víziközmű-szolgáltató mindenkor 
hatályos leltározási előírásai alapján történik, a Víziközmű-szolgáltató és az 
Ellátásért felelős (igénye szerinti) együttes jelenléte mellett. 

 
2.2.17. A Vksztv. 30. §-ban foglaltak alapján a Víziközmű-szolgáltató az ellátás 

biztonságát veszélyeztető rendkívüli eseményekből vagy nem tervezhető 
meghibásodásokból eredő jelentős üzemzavarok (továbbiakban: Havária 
jellegű meghibásodások) elhárítását és helyreállítását haladéktalanul köteles 
megkezdeni, a kár enyhítése érdekében eljárni, és mindezekről egyidőben az 
Ellátásért felelőst értesíteni. Továbbá jogosult a Számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján beruházásnak, illetve felújításnak 
minősülő Havária jellegű meghibásodásokhoz kapcsolódó költségeit az 
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Ellátásért felelősre hárítani, aki mint Ellátásért felelős a káresemény 
ügyintézésében eljár. 

 
2.2.18. A Víziközmű-szolgáltató minden évben a tárgyévet követő év május 31. 

napjáig köteles a jelen szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetési 
tevékenységének előző évi teljesítéséről részletes jelentést készíteni, és azt 
eljuttatni az Ellátásért felelősnek.  
A jelentés tartalmazza a tárgyév alábbi adatait: 
- az elvégzett felújítások kimutatása, elszámolása, 
- a település üzemi eredménye, 
- a településen fennálló kintlévőségek. 

 
2.2.19. A Vksztv. 69. § – 72. §, valamint a Rendelet 90. §-ban foglaltak alapján az 

Ellátásért felelős javára víziközmű-fejlesztési hozzájárulást beszedni. Felek a 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésének, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályait külön szerződésben rögzítik. 

 
2.2.20. A víziközmű-működtetés meghatározott részének kiszervezéséhez a Vksztv.-

ben és a Rendeletben előírt engedélyre, illetve tájékoztatási kötelezettségre 
vonatkozó előírásokat betartani. Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Vksztv. 
45. §-ban és Rendelet 49. §-ban felsorolt tevékenységeket a Hivatal előzetes 
engedélye, a Rendelet 50. §-ban megjelölt tevékenységek esetén előzetes 
tájékoztatása után végzi el harmadik fél bevonásával. 

 
2.3. Amennyiben az Ellátásért felelős a Víziközmű-szolgáltatónak használatba adott 

víziközművekhez kapcsolódó beruházást, illetve felújítást más vállalkozóval 
végezteti el, úgy vállalja, hogy a munkák előkészítéséről írásban értesíti a 
Víziközmű-szolgáltatót, aki jogosult a munkák ellenőrzésére, valamint bejárásokon, 
egyeztetéseken és az üzembe helyezési eljáráson való részvételre. 

 
2.4. A Víziközmű-szolgáltató jelen szerződés megszűnése esetén köteles 

 
2.4.1. A tárgyi létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközöket) megóvott, 

karbantartott, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a szerződés 
megszűnését követő 30 napon belül az Ellátásért felelősnek visszaadni. A 
közművagyon visszaszolgáltatásáról a Felek tételes jegyzőkönyvet 
készítenek, és a visszaszolgáltatás során műszaki ellenőr közreműködését 
vehetik igénybe. A visszaszolgáltatás az átadási dokumentáció és az 
évenkénti karbantartási és rekonstrukciós dokumentáció (jegyzőkönyvek, 
egyéb nyilvántartások) alapján történik. 

 
2.4.2. A jelen szerződés tárgyát képező közművagyonban bekövetkezett, a 

természetes elhasználódást meghaladó mértékű károk esetében a Víziközmű-
szolgáltató a felróható magatartása miatt bekövetkezett károkat köteles 
megtéríteni. 

 
2.5. A Víziközmű-szolgáltató jogosult 

 
A Vksztv. 43. § (4) bekezdésben foglaltak szerint – az Ellátásért felelős 
egyidejű tájékoztatása mellett – a mindenkori 1. számú mellékletben lévő 
víziközművekkel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet 
is folytatni, feltéve hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás 
folyamatos és biztonságos, előírásoknak megfelelő ellátását, továbbá nem 
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okoz a víziközművekben állagromlást. A vállalkozási tevékenységgel 
kapcsolatos részletszabályokat a Felek külön szerződésben rögzítik. 

 
3. Az Ellátásért felelős kötelezettségei 
 

3.1. Az Ellátásért felelős kötelezettségei jelen szerződés megkötésekor 
 

3.1.1. A tárgyi létesítményeket rendeltetésszerű állapotban, üzembe helyezve, leltár 
szerint, műszaki specifikációval együtt a Víziközmű-szolgáltató 
rendelkezésére bocsátani.  
 
A víziközművek felmérését, geodéziai helyszínrajzait, anyagjegyzékeket, 
anyagminőség dokumentálását, vízjogi engedélyeit, hatósági vizsgálati 
jegyzőkönyveit, egyéb hatósági határozatait, ellenőrzési jegyzőkönyveit, 
bejelentéseit, adatszolgáltatásait átadni. 

 
3.2. Ellátásért felelős ezen szerződés fennállása alatt köteles 

 
3.2.1. A tárgyi létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó döntés előkészítési 

folyamatba a Víziközmű-szolgáltatót bevonni, előzetesen írásban egyeztetni 
és döntése meghozatalakor a Víziközmű-szolgáltató javaslatát figyelembe 
venni. 

 
3.2.2. A jogszabályi vagy hatósági előírások változása vagy az Ellátásért felelős 

Víziközmű-szolgáltatóval egyeztetett döntése esetén a szükséges 
fejlesztéseket elvégezni és finanszírozni. 

3.2.3. Az üzemeltetés során kialakult, a Víziközmű-szolgáltatónak fel nem róható 
módon keletkezett kárért helytállni. 

 
3.2.4. A Víziközmű-szolgáltató által kezdeményezett, II/2.2.15. pontban foglaltak 

szerint a szerződés tárgyát képező létesítmények és átadott tartozékaik 
vonatkozásában az indokolt selejtezési eljárásokat – a II/2.2.15. pontban 
foglalt bejelentésétől számított 60 napon belül – elvégezni. Amennyiben 
Ellátásért felelős ezen időtartamon belül nem gondoskodik az eszközök 
elszállításáról, úgy Víziközmű-szolgáltató jogosult tárolási díjat felszámítani. 
Ellátásért felelős írásban megbízhatja Víziközmű-szolgáltatót a selejtezési 
eljárások lefolytatásával. 

 
3.2.5. A szerződés tárgyát képező víziközművekre vagyonbiztosítást kötni, és erről 

nyilatkozatokat adni a Víziközmű-szolgáltatónak, valamint a 
kötvénymásolatokat átadni.  

 
3.2.6. A szerződés tárgyát képező víziközművek műszaki színvonalának megőrzése 

érdekében köteles a Hivatal által jóváhagyott tervezett rekonstrukciós és 
felújítási munkák finanszírozására.  
 

3.2.7. A víziközmű-fejlesztésről – a Vksztv. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
– a jelen szerződés fennállása alatt az Ellátásért felelős gondoskodik. A 
szerződés tárgyát képező víziközművekhez kapcsolódó, a Szt. alapján 
beruházásnak, illetve felújításnak minősülő Havária jellegű meghibásodások 
finanszírozása az Ellátásért felelős feladata. Az Ellátásért felelős a Víziközmű-
szolgáltató Havária jellegű meghibásodások elhárításából, helyreállításából 
fakadóan felmerülő költségeit megtéríti a Víziközmű-szolgáltató által 
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kibocsátott számlák kiállításától számított 30 napon belül történő 
kiegyenlítésével. 

 
3.2.8. Vagyonbiztosításhoz köthető káresemény esetén az Ellátásért felelős köteles 

a biztosítónál eljárni. 
 

3.2.9. Leltáreltérés kezelése: a II/2.2.16. pont szerint leltározás során a 
nyilvántartásban foglaltakhoz viszonyítva mutatkozó esetleges eltéréseket 
Felek 8 napon belül írásban jelzik egymás felé és a vonatkozó 
szabályzataikban foglaltak szerint járnak el. 

 
3.2.10. A Rendelet 90. § (4) bekezdésben foglaltak alapján az Ellátásért felelős 

köteles a Víziközmű-szolgáltató által a javára beszedett és részére átadott 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást elkülönítetten kezelni, amely kizárólag 
víziközmű-fejlesztésre fordítható.  

 
3.3. Az Ellátásért felelős jogosult 

 
Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetését, az azokkal nyújtott 
szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kísérni. E célból az Ellátásért felelős 
meghatalmazottai jogosultak betekinteni a jelen szerződés tárgyával összefüggő 
műszaki és gazdasági dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, 
hogy az üzemeltetés a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint történik. 

 
3.4. Az Ellátásért felelős a jelen szerződés megszűnése esetén köteles 

 
3.4.1. A szerződés tárgyát képező létesítményeket a Víziközmű-szolgáltatótól 

visszavenni, az üzemeltetéséről a továbbiakban gondoskodni. 
3.4.2. Egyidejűleg kezdeményezni részvényeinek névértéken történő teljes körű 

értékesítését a Víziközmű-szolgáltató, illetve részvényesei részére. 
 

4. Díjak  
 

4.1. Szolgáltatási díjak 
 

4.1.1. A víziközmű szolgáltatást igénybe vevő felhasználó szolgáltatási díjat köteles 
fizetni, melyet minden tárgyévre – a Vksztv. 65. § értelmében – a víziközmű-
szolgáltatásért felelős miniszter állapít meg a Hivatal javaslata, valamint az 
Ellátásért felelős és a Víziközmű-szolgáltató adatszolgáltatása alapján. 

 
4.1.2. A szerződés 3. számú melléklete tartalmazza a szolgáltatási díj 

megállapításához javasolt díjkalkulációs sémát. 
 

4.2. Bérleti díj 
 

4.2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Víziközmű-szolgáltató a közüzemi 
létesítmények használatáért köteles az Ellátásért felelős részére bérleti díjat 
fizetni. 
 

4.2.2. A bérleti díj meghatározásakor a Felek törekvése, hogy annak mértéke 
megfeleljen az üzemeltetett víziközmű vagyon pótlási és felújítási igényének. 
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4.2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti és szolgáltatási díj megállapítása 
érdekében a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül 
eleget tesznek tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek. 
 

4.2.4. Az Ellátásért felelős a Vksztv. 18. §, valamint a 9. § (6) bekezdésben foglaltak 
alapján kijelenti, hogy a bérleti díjból származó bevételét elkülönítetten kezeli, 
és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-
fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését 
is –, illetve a tulajdonát képező víziközművek vagyonbiztosításához 
kapcsolódó költségeinek fedezésére fordítja.  
 

4.2.5. A Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező művek használatáért a 
Víziközmű-szolgáltató által az Ellátásért felelős részére a 2015. évben 
fizetendő fajlagos bérleti díj nettó összege: 3,57 Ft/m3. 

 
A 2015. évben várhatóan fizetendő bérleti díj a jelen szerződésben rögzített 
fajlagos nettó bérleti díj és a tárgyévben várhatóan értékesítésre kerülő 
vízmennyiség szorzatával egyezik meg. 
 
2015. évi várható értékesítési volumen: 69.000 m3. 

 
Felek a 2015. évre várható bérleti díj nettó összegét 246.330 Ft-ban állapítják 
meg. 
 
A bérleti díjat a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben 
foglaltak szerinti adó terheli. 
 

4.2.6. A tárgyévre megállapított bérleti díj számlázásának és pénzügyi 
elszámolásának szabályai: 
 

4.2.6.1. Ellátásért felelős az I – III. tárgynegyedévre vonatkozóan, minden 
tárgynegyedévet követő hó 15. napjáig a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő számlát állít ki, és küldi meg a Víziközmű-szolgáltató részére a 
II/4.2.5. pont szerint meghatározott várható éves bérleti díj ¼-ed részéről. 
Víziközmű-szolgáltató köteles a számlákat azok kiállításának dátumától 
számított 30 napos fizetési határidővel kiegyenlíteni. A számlákon 
feltüntetésre kerülő teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ellenérték 
esedékességével egyezik meg. 
 

4.2.6.2. A tárgyév IV. negyedévére vonatkozóan, a tárgyévben ténylegesen 
értékesített vízmennyiség alapján – a II/4.2.5. pontban szereplő fajlagos 
bérleti díj figyelembevételével – megállapított, ténylegesen fizetendő éves 
bérleti díj és a II/4.2.6.1. pont szerint a tárgyévben már elszámolt bérleti díj 
különbözetének megfelelő összegű bérleti díj illeti meg az Ellátásért 
felelőst. A bérleti díj éves elszámolását Víziközmű-szolgáltató köteles 
legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig elkészíteni, és az 
Ellátásért felelős részére egyeztetés és elfogadás céljából megküldeni. Az 
elszámolás valóságtartalmáért és hitelességéért Víziközmű-szolgáltató 
teljes körű felelősséggel tartozik. 

 
4.2.7. A jelen szerződés II/3.2.7. pontjában meghatározott munkákat a Víziközmű-

szolgáltató az Ellátásért felelős részére minden tárgynegyedévet követő 
hónap 15. napjáig továbbszámlázza, melyeket az Ellátásért felelős köteles 
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értéknövelő felújításként, rekonstrukcióként könyveiben elszámolni és 
nyilvántartani. Amennyiben az Ellátásért felelős a Víziközmű-szolgáltató által 
kiállított kapcsolódó számlák összegeit pénzügyileg nem teljesíti, Víziközmű-
szolgáltató jogosult a tárgyévi bérleti díjat a meg nem fizetett számlák 
összegéig egyoldalúan visszatartani és pénzügyi kompenzálással élni. 
Amennyiben a tárgyévi bérleti díj összege nem fedezi a meg nem fizetett 
összeget, annak forrását a következő évek bérleti díjai képezik. A 
kompenzáció esetén történő beszámítás alapja a Víziközmű-szolgáltató által 
megküldött elszámolás. Felek az elvégzett rekonstrukciós és felújítási 
munkákra vonatkozóan legalább évente elszámolást készítenek. 
 

4.2.8. A felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező művek használatáért a 
Víziközmű-szolgáltató által az Ellátásért felelős részére fizetendő bérleti díjat a 
2016. évtől kezdődően a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig 
állapítják meg közös megegyezéssel. 
 

III. KÖZÉRDEKŰ ÜZEMELTETŐ KIJELÖLÉSE ESETÉRE SZÓLÓ ELJÁRÁS 
 

1. Közérdekű üzemeltető kijelölése esetén szerződő Felek vállalják, hogy jelen 
szerződésben megjelölt módon és határidőben, vagy a Hivatal kijelelő határozatában 
foglaltak szerint járnak el.  
Ennek megfelelően a Víziközmű-szolgáltató a tárgyi létesítményeket visszaadja az 
Ellátásért felelős használatába, amelyet Ellátásért felelős visszavesz a Víziközmű-
szolgáltatótól, és Felek teljes körűen elszámolnak egymással, valamint Víziközmű-
szolgáltató határidőben eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének is. 

 
2. A jelen szerződésben szabályozott bérleti-üzemeltetési jogviszony a közérdekű 

üzemeltető kijelölési határozatban foglaltak szerint hatályát veszti. 
 

IV. SZERZŐDÉSSZEGÉS 
 

1. Szerződésszegés minden olyan magatartás, körülmény és állapot, amely ellentétes 
jelen szerződés tartalmával és sérti valamelyik félnek a szerződésben biztosított jogait. 
 

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél a szerződés 
rendelkezéseit megszegi, a másik fél jogosult írásban, meghatározott méltányos 
határidő kitűzésével a szerződésszegő Felet a szerződés teljesítésére, a 
szerződésszegő magatartás megszűntetésére, a szerződésszerű állapot 
visszaállítására, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felszólítani. 
 

3. A fél a szerződészegéssel okozott kárának teljes körű megtérítése iránti igényét 
érvényesítheti a másik féllel szemben, a Ptk. (különösen figyelemmel a Ptk. 6:142. § - 
6:152 §-a szerint terhelő kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezésekre) és egyéb 
ide vonatkozó jogszabályok alapján. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél jelen szerződésben 

meghatározott fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a másik fél a fizetési 
határidő lejártának időpontjában hatályban lévő jogszabályok szerint számított 
késedelmi kamat megfizetésére tarthat igényt a késedelembe eső féltől. 

 
5. Az Ellátásért felelős jelen bérleti-üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de 

legalább 8 hónapos felmondási idővel felmondhatja, 
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5.1. ha a Víziközmű-szolgáltató tekintetében a Vksztv., a környezet védelmére vagy a 
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok 
előírásainak víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését jogerősen 
megállapították, 

5.2. ha a Víziközmű-szolgáltató jelen bérleti-üzemeltetési szerződésben megállapított 
kötelezettségét súlyosan vagy huzamosan megszegte, vagy 

5.3. törvényben vagy jelen bérleti-üzemeltetési szerződésében meghatározott további 
esetekben. 

 
6. A Víziközmű-szolgáltató a jelen bérleti-üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de 

legalább 8 hónapos felmondási idővel 
6.1. felmondja a Vksztv.-ben meghatározott esetekben, 
6.2. felmondhatja, ha az Ellátásért felelős jelen bérleti-üzemeltetési szerződésben 

megállapított kötelezettségét súlyosan vagy huzamosan megszegte, vagy  
6.3. felmondhatja a Vksztv.-ben vagy jelen bérleti-üzemeltetési szerződésében 

meghatározott további esetekben. 
 

7. Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés megszűnése esetében a Víziközmű-szolgáltató az 
Ellátásért felelős részére átadja az érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és vízi-
közművekre vonatkozóan: 
7.1. a felhasználók nevét és címét, 
7.2. az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét, 
7.3. a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges 

adatokat öt évre visszamenőleg, 
7.4. a vízi-közmű térképi nyilvántartás adatállományát, 
7.5. a további víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat, 

adatokat. 
 

8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen bérleti-üzemeltetési szerződés 
felmondással szűnik meg, az Ellátásért felelős azt a megszüntető nyilatkozat hatályba 
lépését követő 8 napon belül a Hivatalnak bejelenti. 
 
 

V.  A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

1. Felek jelen szerződést közös megegyezéssel kizárólag írásban, képviseletre és 
aláírásra jogosult képviselőik aláírásával ellátva módosíthatják.  
 

2. A Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a jelen üzemeltetési szerződés módosításának 
egy aláírt példányát nyomtatott formában és tartós adathordozón az aláírásától 
számított 30 napon belül jóváhagyásra a Hivatal részére megküldi. 

 
VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
1. Felek a beruházás, felújítás és karbantartás fogalmait a Szt. 3. § (4) bekezdésének 7., 

8., és 9. pontjaiban rögzítettek alapján határozzák meg. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 87/A. § (2) bekezdésében foglalt, a Hivatal részére 
történő víziközmű-adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó részletszabályokat külön 
szerződésben rögzítik. 

 
3. Rendkívüli eseményekből adódó, vagy a Felek kívülálló okokra (vis major) 

visszavezethető szerződésszegés miatt a Felek egymással szemben követelést nem 
érvényesítenek. 
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4. Ellátásért felelős kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyának vonatkozásában harmadik 

személy felé kártalanítási és egyéb kötelezettsége nem áll fenn, szavatosságot vállal 
arra, hogy a létesítmények per-, teher- és igénymentesek, harmadik személynek 
semmilyen joga nincs a biztonságos üzemeltetés megakadályozására.  
 

5. A Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy az üzemeltetésre átvett létesítmények 
működtetéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, minden tekintetben megfelel a 
létesítmény üzemeltetési követelményeire vonatkozó rendelkezéseknek. 

 
6. Az üzemeltetéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő bírságot a Víziközmű-

szolgáltató köteles megfizetni, ha az szakszerűtlen tevékenységéből következik, 
minden egyéb tőle független ok miatt felmerülő ilyen kötelezettség az Ellátásért felelőst 
terheli. 

 
7. A hatósági, illetve jogszabályi előírások megváltozásából származó, az üzemeltetéssel 

kapcsolatos területen jelentkező következményeket, változásokat a Víziközmű-
szolgáltató elvégzi, azonban ha fejlesztési igény jelentkezik, azt az Ellátásért felelős 
köteles végrehajtani. 
 

8. Felek megállapodnak abban, hogy a Víziközmű-szolgáltató által az Alapszerződés 
hatályba lépésének dátumától 2015. május 31. napjáig az Alapszerződés és 
Módosításai tárgyát képező víziközművekkel kapcsolatban elszámolt, de pótlásra-
felújításra fel nem használt értékcsökkenés összegéről a Víziközmű-szolgáltató 2015. 
június 30. napjáig elszámolást készít és azt az Ellátásért felelős részére megküldi. 
Felek az elszámolásban foglaltaknak megfelelően a pénzügyi rendezést – az 
Alapszerződés 51. pontjában foglaltak szerint – jelen szerződésmódosítás hatályba 
lépését követő 6 hónapon belül teljesítik. 

 
9. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 

15 napon belül Ellátásért felelős jogosult az Alapszerződés 2015. január 20. napján 
aláírt módosításában foglalt, 2015. évre vonatkozó 287.730 Ft + ÁFA összegű 
vagyonkezelési díjról számlát kiállítani, amelyet Víziközmű-szolgáltató köteles a 
számla kiállításától számított 30 napon belül átutalással teljesíteni. 

 
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a víziközmű-

szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályban lévő rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
11. Felek jelen szerződésből esetlegesen eredő jogvitáikat peren kívüli egyeztető 

tárgyalásokkal próbálják meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a peresített 
értékhatártól függően a Kecskeméti Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
12. Felek megállapodnak abban, hogy a Képviselő-testület, valamint a Hivatal 

jóváhagyásával jelen szerződés tárgyát képező, az ivóvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó 
víziközművek üzemeltetése vonatkozásában ez idáig kötött szerződések, 
megállapodások hatályukat vesztik, és felek jelen szerződésmódosítást tekintik 
egymás közötti jogviszonyuk tekintetében irányadónak. 
 

Jelen szerződés érvényességének feltétele az Ellátásért felelős Képviselő-testületének 
40/2015. (v.28.) számú jóváhagyó határozata. 
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Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag írják alá.  

 
*** 

 
5.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi 

ellátásáról 
 
Pénzváltó István polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testületi tagok az előterjesztést megkapták. A 
beszámoló két részből tevődik össze, a gyermekvédelmi, és a gyermekjóléti 
feladatok ellátásából. A gyermekvédelem felöleli az önkormányzat és a jegyző 
feladatát, a gyermekjólét pedig Horváthné Dékány Judit gyermekjóléti felelős 
munkáját.  
 
Pénzváltó István polgármester: Kívánja-e Horváthné Dékány Judit a beszámolót 
kiegészíteni? 
 

Horváthné Dékány Judit gyermekjóléti felelős: A beszámolóban olvasható, hogy 
2014. évben többször is sor került ruhabörzére, és itt nőtt az adományozott 
gyermekek száma. A beszámolóban említés történik egy esetben szexuális zaklatás 
gyanujáról. Itt szeretné megjegyezni, hogy csak a gyermek volt Nyárlőrinci, és nem 
családon belüli zaklatásról volt szó. Szeretné még elmondani, hogy nagyon jó a 
kapcsolat a Tiszaalpári kollégákkal, az itteni gyermekvédelemis kollégával 
Szakácsné Marsa Edinával és a védőnővel Túri Istvánnéval, akikkel sokszor mennek 
ki együtt családlátogatásra. A Kecskeméti Rendőrkapitányság bűnmegelőzési 
fórumot indított a gyermekekkel kapcsolatban, melyen igyekszik minden alkalommal 
részt venni. A bűnelkövetést illetően Nyárlőrinc statisztikája nullás, ami a többi 
településen nem jellemző. Annyit szeretne még elmondani, hogy az EDF Démász 
Hálózat a közösségért pályázatot indított, melyre az elmúlt évben is pályázott. Hat 
személy nyújtott be pályázatot és mind a hatan nyertek, mely azt jelentette, hogy a 
Máltai Szeretetszolgálat segített kifizetni az áramszámlájukat. Ennyivel szerette 
volna kiegészíteni a beszámolót. 
 
Pénzváltó István polgármester: Szeretné megköszönni Horváthné Dékány Judit 
gyermekvédelmi felelős munkáját. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A helyi gyámhatósági dolgozók munkáját is meg kell 
köszönni, hiszen a gyermekvédelmi felelős velük együtt, rájuk támaszkodva végzi 
munkáját.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2014. évi értékelés elfogadását. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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41/2015. (V.28.) Kt. határozata 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgálat 2014. évi munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2014. évi 
értékelést megtárgyalta, és elfogadta.  

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2015. május 31. 

 
6.) Egyebek 
 
6.1.) Pénzváltó István polgármester: A Falunapi programok a piactéren szoktak 
zajlani, de az ott található színpad állapota véleménye szerint nem méltó az 
eseményhez. Megkereséssel élt Kertész Zoltán úr felé, akinek cége térbetonozással 
foglalkozik. Kertész Zoltán a munka elvégzéséért munkadíjat nem kér - miután van 
Nyárlőrinci kötődése - csak az anyagköltséget kell megfizetni. A színpad 
felújításához szükséges anyag összköltsége 700 e/Ft. Javasolja a képviselő-
testületnek az összeg biztosítását. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a javaslattal egyetértett. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci Piac 
területén található színpad felújítását, melynek bekerülési költsége 700 e/Ft, és az 
összeget a képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosítsa. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
42/2015. (V.28.) Kt. határozata 
Nyárlőrinci Piac területén lévő 
színpad felújítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 
Nyárlőrinci Piac területén található színpad felújításáról. 

A felújításhoz 700 e/Ft keretösszeget biztosít a képviselő-testület, az 
általános tartalék terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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6.2.) Pénzváltó István polgármester: Sok megkeresés érkezik vállalkozóktól 
útépítéssel kapcsolatosan. A legutóbbi személyes megkeresés alkalmával felmérték 
az Ősz, Tavasz, Orgona, Vadvirág és a Dózsa Gy. utca folytatását és a következő 
munkálatokra tettek árajánlatot. Úttükör készítése altalaj tömörítése úthengerrel. Mart 
aszfalt bedolgozása finiserrel 10 cm vastagságban és 4 m szélességben, majd 
ennek tömörítése illetve emulziós belocsolása, majd 2/4-es bazalt zúzalék terítése 
ékelésként illetve felületzárásként. Az útszakaszok elkészítését 1.500 Ft/m2 plusz Áfa 
áron vállalnák, valamint az Ősz utca esetében javasolták padka készítését az út 
mindkét oldalán 50-50 cm szélességben melynek költsége 375 Ft/fm + Áfa. Az Ősz 
utca területe 800 m2, melynek bruttó összege padkával együtt 1.714.500,- Ft, a 
Tavasz utcáé 640 m2, költsége bruttó 1.219.200,- Ft, a Dózsa Gy. utcáé 1.000 m2 – 
miután itt 5 m széles lenne az út - bruttó költsége 1.905.000,- Ft, az Orgona utcáé 
480 m2, költsége 914.400,- Ft és a Vadvirág utca területe 960 m2, költsége 
1.828.800,- Ft lenne. Az elvégzett munkálatokra 3 év teljes körű garanciát vállal a 
cég.  
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Túri István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolta a képviselő-
testületnek az Ősz, Orgona és a Tavasz utca szilárd burkolattal történő ellátását. 
 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, az Ősz, Orgona 
és a Tavasz utcák burkolattal történő ellátását. A munkálatok elvégzését a Requin 
Kft. vállalta, melynek bekerülési költsége – az Ősz utca mindkét oldalán 50-50 cm 
széles padka elkészítésével együtt – 3.030.000,- Ft+Áfa, összesen 3.848.100,- Ft, 
mely összeget a Képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosítsa. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
43/2015. (V.28.) Kt. határozata 
Az Ősz, Orgona és a Tavasz utcák 
burkolattal történő ellátása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
Ősz, Orgona és a Tavasz utcák burkolattal történő ellátásáról, 
valamint az Ősz utca mindkét oldalán 50-50 cm széles padka 
elkészítéséről. 

A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésével a Requin Kft-t bízza 
meg. 

A munkálatok bekerülési költsége 3.030.000,- Ft + Áfa, összesen 
3.848.100,- Ft, mely összeget a Képviselő-testület az általános 
tartalék terhére biztosítja. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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6.3.) Pénzváltó István polgármester: Szeretné megragadni az alkalmat és 
köszönetet mondani a Jegyző Asszonynak a Falunapi program megszervezéséért és 
színvonalas megrendezéséért. Véleménye szerint, és a visszajelzésekből is arra 
következtet, hogy mindenki jól érezte magát.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A falunap megszervezése sok ember összehangolt 
munkájának eredménye. Köszönet jár azoknak, akik anyagi támogatásukkal, akik 
produkciójukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres megtartásához. Köszönet jár a 
hivatal dolgozóinak, a közhasznú foglalkoztatottaknak, valamint a könyvtár 
dolgozóinak és a Nyugdíjas Clubnak. 
 
Pénzváltó István polgármester: Szeretné megköszönni Varga Imre, Tormási Zoltán 
és Túri István felajánlását, akik a vacsorához az alapanyagot biztosították, valamint 
Baksa Lászlónak aki a finom ételt főzte.  
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


