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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. szeptember 20.-i ülésére 

8. napirend: 

 
Tárgy:     Víz Csatorna közművagyon bérleti díjának meghatározása 
 
 
Előterjesztő:     Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Szakács József ügyvezető 

Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Júniusi testületi ülésen meghozott határozat alapján VIZIKÖZMŰ BÉRLETI-
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS –t kötött az Önkormányzatunk a Dabas és Környéke 
Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,Cg: 13-09-066171, képviseli Jasper Lóránt 
ügyvezető), mint bérlővel,  az alábbi feltételekkel: 

„I. A SZERZ ŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE FELJOGOSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK 

1. A felek megállapítják, hogy a viziközmű ellátásért felelős  Bérbeadó települési 
önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bek. 
szerint köteles gondoskodni a település egészséges ivóvíz ellátásáról és az (1) bek. 
szerint feladata a csatornázás (a keletkező szennyvizek elvezetése és –tisztítása), mely 
kötelezettségből és feladatból adódó Viziközmű-szolgáltatás ellátását, jelen szerződés 
megkötésével a Bérlőre ruházza át. „ 

 

Ezen szerződés V. fejezet 5. pontja: 

„ 
1. Bérbeadó kiköti, hogy Bérlő részére a Viziközmű-üzemeltetési jogát bérleti díj 

fizetése ellenében engedi át, melyet Bérlő csak a bérleti díj megfizetése ellenében 
gyakorolhat.  
A Bérlő által fizetendő bérleti díj mértéke a tényleges vagyon megállapítás után kerül 
meghatározásra, a felek között készült külön szerződésben foglalva. 

 

A bérleti díj félévente, a tárgyidőszakot követő második hónap utolsó napjáig 
esedékes a Bérbeadó számlája alapján. Fizetési mód: átutalás, a számlán megadott 
bankszámlára. 
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A jelen szerződésben rögzített bérleti díjat szerződő felek egyoldalúan nem 
változtathatják meg.  

A bérleti díj közös megegyezéssel csak abban az esetben változtatható, ha a szerződés 
V. 3. pontjában rögzített viziközmű szolgáltatási díjak is változnak.  

Bérbeadó a bérleti díjból származó bevételét köteles elkülönítetten kezelni és azt 
kizárólag a víziközmű fejlesztés finanszírozására -ideértve a Viziközmű-fejlesztés 
céljára igénybevett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is- használhatja 
fel.” 

 

Jelen testületi lésre elkészült a kimutatás ( Kft könyvelő által készíttek szerint) amely alapján 
a Testület meg tudja határozni a bérleti díjat. 
 
Megvizsgálva a 2012. évre készített víz.és csatorna díjkalkulációt, megállapítottuk, hogy a 
2012. évi víz-és csatornadíjak  3.370.000,-Ft  karbantartási díj költséget tartalmaznak. 

Ennek alapján javasoljuk a víziközművek éves bérleti díját a fenti összegben meghatározni. 

Ez az összeg a Vizi közművekről szóló törvény alapján a víziközművek fenntartására 
fordítandó. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a korábban Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,Cg: 13-09-066171, képviseli Jasper 
Lóránt ügyvezető), mint bérlővel kötött VIZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI 
SZERZŐDÉS V. fejezet 5. pontja értelmében a bérleti díj mértéke 3.370.000.- Ft/év 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 


