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A tárgyalandó témakör tárgya:
Víziközmű bérleti üzemeletetési szerződés és kiegészítő megállapodás megkötése
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzata 2013. december 9. napján bérleti-üzemeltetési szerződést kötött A
Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt.-vel az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű elemek
üzemeletetésére.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban Hivatal) állásfoglalása szerint
bérleti-üzemeletetési jogviszonyt csak azt követően lehet megkötni, miután a Hivatal kijelölte a
víziközmű üzemeletetésére a közérdekű üzemeltetőt.
A Hivatal 2224/2014. számú határozatával 2015. augusztus 1-től jelölte ki DMRV Zrt.-t a Duna Balparti
Regionális Szennyvízelvezető-tisztító Rendszer (amely magába foglalja Őrbottyán szennyvízelvezető
rendszerét) közérdekű üzemeletetőjének, ezért az állásfoglalás szerint új bérleti üzemeltetési szerződés megkötése szükséges.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Az előterjesztés mellékleteként megtalálható az Őrbottyán Város Önkormányzata és DMRV Zrt. között
2013.12.09-én megkötött szerződés módosított változata, melyben a jogszabályi változások átvezetésre kerültek, valamint a bérleti-üzemeletetési szerződés időtartama a hatálybalépéstől számított 15
évről 25 évre módosult.
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban Vksztv.) módosítása miatt 2015.
július 24-től a Vksztv. 74. § (4) bekezdésének 1. pontja értelmében a víziközmű tulajdonosa és az
üzemeletető nem állapodhatnak meg használati (bérleti) díjban, mert a jogszabály szerint annak megállapítására a Hivatal elnöke jogosult. Ennek megfelelően a korábban megkötött szerződéshez képest
a mellékelt szerződés 11. pontja módosításra került.
A Vksztv. felhatalmazása ellenére azonban a Hivatal elnöke még nem alkotta meg a használati díjak
mértékéről szóló rendeletét, ezért a DMRV Zrt. javaslatot tett a bérleti díj megállapítására vonatkozóan az előterjesztéshez csatolt kiegészítő megállapodásnak megfelelően.
A kiegészítő megállapodás értelmében a Hivatal által megállapított használati díj meghatározásáig a
bérleti díj mértéke megegyezne az üzemeltetésre átadott víziközmű rendszeres szükséges és elvégzendő felújítási, rekonstrukciós ráfordítások összegével. Amennyiben a Hivatal elnöke a díj megállapítási eljárásban a bérleti díj összegét megállapítja, azon időponttól a bérleti díj megállapítása e hatósági határozat alapján történik.
A DMRV Zrt a megállapodás szerint számlát állít ki az önkormányzat számára, az Önkormányzat pedig ugyanakkora összegű bérleti díj számlát állít ki a DMRV Zrt számára. A két számla számlakompenzációval elszámolásra kerül, így pénzmozgásra nem kerül sor. A már 2015-ben elvégzett munkák
elszámolása érdekében DMRV Zrt. javasolja, hogy a kiegészítő megállapodást 2015. január 1-ig viszszamenőleges hatállyal kerüljön megkötésre.
Kérem, tanulmányozzák át és vitassák meg az előterjesztést.

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A testületi döntésnek költségvetést érintő költségkihatása nincs.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (XII. 21.) határozata a
Víziközmű bérleti üzemeletetési szerződés megkötése tárgyában:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a tulajdonában álló víziközmű vagyon üzemeltetésére bérleti
üzemeletetési szerződést köt DMRV Zrt.-vel határozott, 25 éves időtartamra. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (XII. 21.) határozata a
Víziközmű bérleti üzemeletetési szerződés kiegészítő megállapodás megkötése tárgyában:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a tulajdonában álló víziközmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a díj megállapítási eljárásában megállapított bérleti díj meghatározásáig a bérleti díj mértékére vonatkozóan a DMRV Zrt.-vel kiegészítő
megállapodást köt. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező kiegészítő
megállapodás aláírására.

Őrbottyán, 2016. december 16.

Megállapodás
Amely létrejött
egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99., adószáma:
15731120-2-13, bankszámlaszáma: 12001008-00233342-00100006, képviseli: Kmetty Károly polgármester), mint bérbe-üzemeltetésbe adó – a továbbiakban: Bérbeadó –,
másrészről a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán utca 3., cégjegyzékszáma: Cg.13-10-040189, adószáma: 108638772-44, statisztikai számjele: 10863877-3600-114-13, bankszámlaszáma: BB Zrt.10103898-0100094500000003, képviseli: Tóth István vezérigazgató), mint Bérlő (üzemeltető) – a továbbiakban Bérlő –
között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
Előzmények

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete…./2016. ( XII. 21.) határozatával úgy határozott, hogy az ellátási felelőssége körében a tulajdonában álló víziközmű-vagyona üzemeltetésére és
víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátására kizárólagosan a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki, amely alapján Felek bérleti-üzemeltetési szerződést
kötöttek egymással.
1. A szerződő felek a Magyar- Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a díj megállapítási eljárásában megállapított bérleti díj meghatározásáig a bérleti díj mértékére vonatkozóan
az alábbiak szerint állapodnak meg.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő által fizetendő éves bérleti díj megegyezik az
adott évben az üzemeltetésre átadott víziközmű rendszeren szükséges és elvégzendő felújítási, rekonstrukciós ráfordítások összegével. Amennyiben a Magyar- Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal elnöke a díj megállapítási eljárásában a bérleti díj összegét megállapítja, azon időponttól a
bérleti díj megállapítása e hatósági határozat alapján történik.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § bekezdése szerint az ellátásért felelős
az ebből származó bevételét elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel, az üzemeltető DMRV Zrt. által meghatározottak szerint, a szükségessé váló felújítási és rekonstrukciós feladatok érdekében.
A bérleti díjra vonatkozóan Felek negyedévente elszámolnak, amely számlakompenzációval kerül
teljesítésre.
2. Szerződő Felek a megkötött alapszerződésnek jelen megállapodással nem érintett részeit érvényesnek tekintik.
3. Szerződő Felek a bérleti díj összegének jelen megállapodás 1. pontjában leírt meghatározását, a
Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződésben foglalt víziközmű rendszer vonatkozásában a 2015.
január 1. napjától alkalmazzák.
Szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, átolvasás és értelmezés
után, helybenhagyólag írták alá.
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