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MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:
Vksztv.) 5/G. §-ának és 5/H. §-ának figyelembevételével
● egyrészről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Borkai Zsolt polgármester,
adószám: 15735595-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9021 Győr, Városház
tér 1. szám alatti székhelyű,
● másodrészről Abda Község Önkormányzata (képviseli: Szabó Zsolt polgármester, adószám:
15366595-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9151 Abda, Szent István u. 3.
szám alatti székhelyű,
● harmadrészről Börcs Község Önkormányzata (képviseli: Rácz Róbert polgármester, adószám:
15370158-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9152 Börcs, Erzsébet tér 4.
szám alatti székhelyű,
● negyedrészről Győrújbarát Község Önkormányzata (képviseli: Szalóki Géza polgármester,
adószám: 15727770-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9081 Győrújbarát,
Liszt F. u. 9. szám alatti székhelyű,
● ötödrészről Győrújfalu Község Önkormányzata (képviseli: Nagy Imre Attila polgármester,
adószám: 15727787-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9171 Győrújfalu, Ady
E. u. 7. szám alatti székhelyű,
● hatodrészről Ikrény Község Önkormányzata (képviseli: Németh Tamás polgármester,
adószám: 15366674-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9141 Ikrény, Győri u.
66. szám alatti székhelyű,
● hetedrészről Rábapatona Község Önkormányzata (képviseli: Molnár-Nagy Béla Zoltán
polgármester, adószám: 15727842-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9142
Rábapatona, Kossuth L. u. 18. szám alatti székhelyű,
● nyolcadrészről Kisbajcs Község Önkormányzata (képviseli: Kamocsai Sándor polgármester,
adószám: 15366698-1-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9062 Kisbajcs,
Kossuth L. u. 1. szám alatti székhelyű,
● kilencedrészről Nagybajcs Község Önkormányzata (képviseli: Kulacs Zoltán polgármester,
adószám: 15728221-1-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9063 Nagybajcs,
Kossuth L. út 67. szám alatti székhelyű,
● tizedrészről Vámosszabadi Község Önkormányzata (képviseli: Lizákné Vajda Lívia
polgármester, adószám: 15728290-1-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9061
Vámosszabadi, Szabadi u. 57. szám alatti székhelyű,
● tizenegyed részről Koroncó Község Önkormányzata (képviseli: Radicsné Kincses Mária
polgármester, adószám: 15727804-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9113
Koroncó, Rákóczi u. 48. szám alatti székhelyű,
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● tizenketted részről Töltéstava Község Önkormányzata (képviseli: Sándor Károly polgármester,
adószám: 15727866-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9086 Töltéstava,
Petőfi S. u. 123. szám alatti székhelyű,
● tizenharmad részről Vének Község Önkormányzata (képviseli: Kiss Tamás polgármester,
adószám: 15370828-1-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9062 Vének, Petőfi u.
3. szám alatti székhelyű,
● tizennegyed részről Gönyű Község Önkormányzata (képviseli: Major Gábor polgármester,
adószám: 15727756-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9071 Gönyű, Kossuth
L. u. 67. szám alatti székhelyű,
● tizenötöd részről Nagyszentjános Község Önkormányzata (képviseli: Friderics Cecília
polgármester, adószám: 15728159-2-08, elektronikus levélcím:…………...........................) 9072
Nagyszentjános, Vasút u. 1. szám alatti székhelyű
ellátásért felelős önkormányzatok, mint a Győr – SZV megnevezésű 21-25584-1-015-01-01
Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközműrendszer tulajdonosai (a továbbiakban az ellátásért felelős önkormányzatok külön-külön: Fél,
együttesen: Felek)
között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel:
I.
Előzmények
1.

A Győr – SZV megnevezésű 21-25584-1-015-01-01 Magyar Energetikai és KözműSzabályozási Hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközmű-rendszer (a továbbiakban:
víziközmű-rendszer) biztosítja a Felek közigazgatási területén a közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítás, ideértve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés
ellátását.

2.

A víziközmű-rendszeren a Felek rendelkeznek tulajdonnal. A víziközmű-rendszer a Vksztv.
5/G. § (1) bekezdése szerint közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer.

3.

A Vksztv. 5/G. § (1) bekezdése szerint közös ellátásért felelősséggel érintett víziközműrendszer esetében az érintettek az ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban
megállapodnak
a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott
jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről,
b) az ellátásért felelősök képviseletéről.
II.
A megállapodás tárgya

Felek megállapodása a közös ellátásért felelősséggel
vonatkozásában az ellátásbiztonság követelménye érdekében.

érintett

víziközmű-rendszer
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III.
A közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer
1.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. az 5/G. § (1) bekezdésében azt az esetet, ha a
víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, nem közös
tulajdonban lévő víziközmű-rendszerként nevesíti, hanem közös ellátásért felelősséggel
érintett víziközmű-rendszerként.

2.

A víziközmű-rendszer olyan tulajdonnak minősül, ahol az egyes tulajdoni hányadok
konkrétan meghatározhatóak a III.3. pontban foglaltak szerint, azaz az egyes tulajdoni
hányadok valamennyi Fél külön-külön tulajdonában (kizárólagos tulajdon) állnak. A Felek a
víziközmű-rendszer működésének sajátosságából adódóan a tulajdon szabályait az alábbiak
szerint értelmezik:

2.1.

A víziközmű-rendszeren a Felek tulajdoni hányada a Felek víziközmű-rendszeren fennálló
tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értéke arányában határozandó meg.

2.2.

A Felek víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti
értéke a IV.1. pontban meghatározott vagyonkezelési szerződésnek (a továbbiakban:
vagyonkezelési szerződés) a mellékleteit alapul véve határozandó meg. A melléklet
tartalmának változása a tulajdoni érdekeltség mértékének változását jelenti.

2.3.

Valamennyi Fél külön-külön a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségét érintő
kérdésekben önállóan dönt, önállóan viseli a jogszabályból, jelen megállapodásból és a
vagyonkezelési szerződésből rá háruló terheket, gyakorolja a jogokat és teljesíti a
kötelezettségeket.

2.4.

A víziközmű-rendszer egészét érintő kérdésekben a jelenlévő Felek közösen döntenek. A
szavazati arány a Felek víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének a tárgyévet
megelőző év június 30. napján nyilvántartott nettó könyv szerinti értékének megfelelően
alakul (tulajdoni érdekeltség szerinti szavazati arány). Ez esetben a Felek a döntéseiket
egyszerű szótöbbséggel hozzák meg, a III.2.6. pontban meghatározott kivétellel. Ha a
szavazás során azonos szavazati arány alakul ki, a döntést a tárgyév január 1-jén legnagyobb
felhasználói egyenértékkel rendelkező ellátásért felelős szavazata határozza meg.

2.5.

A víziközmű-rendszer egy részét érintő kérdésben az érintett jelenlévő Felek közösen
döntenek. A szavazati arány az érintett Felek víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni
érdekeltségének a tárgyévet megelőző év június 30. napján nyilvántartott nettó könyv
szerinti értékének megfelelően alakul (tulajdoni érdekeltség szerinti szavazati arány). Ez
esetben az érintett Felek a döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. Ha a szavazás
során azonos szavazati arány alakul ki, a döntést a tárgyév január 1-jén legnagyobb
felhasználói egyenértékkel rendelkező ellátásért felelős szavazata határozza meg.

2.6.

A jelenlévő Felek egyhangú határozata szükséges a víziközmű-rendszer egésze
tulajdonjogának átruházásához, a víziközmű-rendszer egészének megterheléséhez és a
víziközmű-rendszer egészére kiterjedő kötelezettségvállaláshoz.

2.7.

Az ülést minden esetben az V.1. pont szerinti képviselő hívja össze, összeállítja az ülés
napirendjét, és a meghívót elektronikus úton küldi meg az érintett Felek részére.
Szavazáskor a jelenlévők határozatképessége akkor állapítható meg, ha a Felek 50%-a + 1
fő, de legalább a tulajdoni érdekeltség szerinti 50% képviselteti magát. Határozatképtelenség
esetén a megismételt ülésen létszámtól függetlenül megállapítható a határozatképesség,
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amennyiben legalább a tulajdoni érdekeltség szerinti 50% képviselteti magát. Az ülésen a
szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. Az ülés határozatai a meg nem jelent
tagokra is kötelező érvényűek, amennyiben központi jogszabály erről másként nem
rendelkezik.

2.8.

Amennyiben jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik, a
Feleket a víziközmű-rendszer egészét érintően a hasznok a tulajdoni illetőségük arányában
illetik meg, és ilyen arányban terhelik őket a víziközmű-rendszerrel kapcsolatos kiadások, és
ugyanilyen arányban viselik a kárt is.
IV.
Jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének módja és feltételei

1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a közös ellátásért felelősség alapján az ellátásbiztonság
követelményének biztosítása érdekében a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv.-ben
és a végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott
jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a víziközmű-rendszer
üzemeltetéséről és fenntartásáról, a szennyvíz törzshálózatba bebocsátott szennyvizek
elvezetéséről, tisztításáról és a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő
elhelyezéséről a víziközmű-szolgáltatás folyamatos biztosításáról a PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati Viziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
(Cg.: 08-10-001658, székhely: 9025 Győr, Országút u. 4., képviseli: Tőke László elnökvezérigazgató) (a továbbiakban: PANNON-VÍZ Zrt.) a jelen megállapodás aláírásával
egyidejűleg megkötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint gondoskodnak, a III.
fejezetben foglaltak figyelembevételével.

2.

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a víziközmű-rendszer fejlődését szem előtt
tartva a jelen megállapodásban foglaltakat betartják, és elősegítik a víziközmű-rendszer
működését, fejlesztését.
V.
Képviselet

1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a víziközmű-rendszer egészével kapcsolatosan a
Feleket
.....................................................................................................................
Önkormányzata jogosult képviselni a vagyonkezelési szerződésben foglaltakra is
figyelemmel.

2.

A Felek jelen megállapodás aláírásával kötelezik magukat arra, hogy a képviseletet ellátó
Önkormányzat és a vagyonkezelési szerződés szerinti feladatellátást végző PANNON-VÍZ
Zrt. részére az általuk megadott határidőre a képviselet ellátáshoz szükséges valamennyi
adatot, információt megfelelő tartalommal szolgáltatják, az esetlegesen szükséges
intézkedéseket határidőben megteszik. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a
jelen pontban meghatározott valamely kötelezettség elmulasztása miatt a képviseletet ellátó
Önkormányzat vagy a PANNON-VÍZ Zrt. nem tud határidőben teljesíteni, az ebből
származó bármilyen hátrányos jogkövetkezményért (beleértve az esetlegesen kiszabott
bírságot, egyéb költségigényt, kárt) a mulasztó fél, több mulasztó fél esetén a mulasztó felek
egyetemlegesen kötelesek helyt állni.
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VI.
Záró rendelkezések
1.

2.

3.

Jelen megállapodás a Felek aláírásának napján lép hatályba, és időbeli hatálya megegyezik a
vagyonkezelési szerződés időbeli hatályával. Amennyiben a vagyonkezelési szerződés
megszűnik, és a mindenkor hatályos jogszabály ekként rendelkezik, úgy a Felek a jelen
megállapodás tárgyában új megállapodást kötnek. Amennyiben a vagyonkezelési szerződés
úgy módosul, hogy az érinti jelen megállapodást is, úgy a Felek a jelen megállapodást is
megfelelően módosítják legkésőbb a vagyonkezelési szerződés módosításának létrejöttéig.
A Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni,
ennek sikertelensége esetén kikötik a hatásköri szabályoktól függően a győri székhelyű
bíróság kizárólagos illetékességét.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Vksztv., a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Felek a jelen megállapodást átolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
………, 2017. ……………

.................................
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Borkai Zsolt polgármester

.................................
Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálta:
dr. Lipovits Szilárd jegyző

.................................
Abda Község Önkormányzata
képviseletében
Szabó Zsolt polgármester

................................
Börcs Község Önkormányzata
képviseletében
Rácz Róbert polgármester

.................................
Győrújbarát Község Önkormányzata
képviseletében
Szalóki Géza polgármester

.................................
Győrújfalu Község Önkormányzata
képviseletében
Nagy Imre Attila polgármester
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.................................
Ikrény Község Önkormányzata
képviseletében
Németh Tamás polgármester

.................................
Rábapatona Község Önkormányzata
képviseletében
Molnár-Nagy Béla Zoltán polgármester

.................................
Kisbajcs Község Önkormányzata
képviseletében
Kamocsai Sándor polgármester

.................................
Nagybajcs Község Önkormányzata
képviseletében
Kulacs Zoltán polgármester

.................................
Vámosszabadi Község Önkormányzata
képviseletében
Lizákné Vajda Lívia polgármester

.................................
Koroncó Község Önkormányzata
képviseletében
Radicsné Kincses Mária polgármester

.................................
Töltéstava Község Önkormányzata
képviseletében
Sándor Károly polgármester

.................................
Vének Község Önkormányzata
képviseletében
Kiss Tamás polgármester

.................................
Gönyű Község Önkormányzata
képviseletében
Major Gábor polgármester

.................................
Nagyszentjános Község Önkormányzata
képviseletében
Friderics Cecília polgármester
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