BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8200 Veszprém, Pápai út 41.

Előterjesztés

a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési
és –kezelési Önkormányzati Társulás
2017. április 10.-i
Társulási Tanács ülésére

Aggregátorok okmányirodai ügyintézéséhez
szükséges Megállapodások jóváhagyása

Előterjesztő:

Baumgartner Lajos
a Társulás elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!
A 2016. november 30.-án megtartott Társulási Tanácsülésen tárgyaltuk a Társulás
tulajdonában lévő gépjárművek átadásával kapcsolatos lehetőségeket. Mint ismeretes, a
Társulás tulajdonában két kombi csatornamosó berendezés, két konténerszállító gépjármű
és egy gumikerekes homlokrakodó gép van.
Ugyanakkor a projekt első ütemében a hegyesdi és a zirci szennyvíztisztító telepi
beruházások keretében mindkét telephez – az áramellátás esetleges zavarai esetére –
beszerzésre került egy-egy 2RF-1800 típusú vontatható aggregátor. Az aggregátorok a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében 2013. január 1.-én –
mint a telepekhez tartozó, rendszer-független víziközmű elemek – a telepekkel együtt az
ellátásért felelős önkormányzatokhoz mint új tulajdonoshoz kerültek. Ugyanakkor az
aggregátorok rendelkeznek törzskönyvvel és forgalmi engedéllyel. A 2009. évben kiállított
törzskönyvekben azóta is tulajdonosként a Társulás van feltüntetve, a forgalmi
engedélyekben pedig üzembentartóként a BAKONYKARSZT Zrt. van megnevezve.
Mivel a Társulás megszűnte előtt a fenti anomália rendezése szükséges, kérem a Társulási
Tanács hozzájárulását ahhoz, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. az Okmányirodánál a tényleges
tulajdonosok fenti okmányokban történő feltüntetése céljából eljárjon.
Az okmányirodai ügyintézéshez a Társulás, illetve az ellátásért felelős önkormányzat(ok) azaz Zirc Városi Önkormányzat, illetve a hegyesdi agglomeráció önkormányzatai - közötti
Megállapodások megkötése szükséges. A Megállapodásokat jelen előterjesztéshez 1. és 2.
számú mellékleteként csatoljuk. Kérem a Társulási Tanácsot a fenti Megállapodások
jóváhagyására és felhatalmazást a Megállapodások aláírására.
Tájékoztatásul megemlítjük, hogy az okmányirodai ügyintézéshez szükséges még a
Megállapodások mellett egy-egy, az ellátásért felelős önkormányzat(ok) mint tulajdonos(ok),
és a BAKONYKARSZT Zrt. mint üzembentartó közötti üzembentartói szerződés megkötése. A
szerződésmintát az előterjesztéshez 3. számú mellékleteként csatoljuk.

Határozati javaslat
…/2017. (IV.10.) Th. sz. határozat

A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa
meghatalmazza a BAKONYKARSZT Zrt.-t, hogy a hegyesdi és zirci szennyvíztisztító telepekhez
tartozó vontatható aggregátorok okmányirodai ügyintézése során eljárjon. A Társulási
Tanács az ügyintézéshez szükséges Megállapodásokat jóváhagyja és felhatalmazza a Társulás
elnökét a Megállapodások aláírására.
Felelős:
Határidő:

Baumgartner Lajos elnök
2017. május 30.

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., törzskönyvi azonosító
száma (PIR): 589080), képviseletében eljár: Baumgartner Lajos, a Társulási Tanács elnöke),
a továbbiakban: Társulás,
másrészről Hegyesd Község Önkormányzata (székhely: 8296 Hegyesd, Zrínyi M. u. 1.
képviseletében eljár: Stark Sándor polgármester), valamint
Kapolcs Község Önkormányzata (székhely: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 90. képviseletében
eljár: Göntér Gyula polgármester), valamint
Monostorapáti Község Önkormányzata (székhely: 8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 123.
képviseletében eljár: Takács Péter polgármester), valamint
Taliándörögd Község Önkormányzata (székhely: 8295 Taliándörögd, Petőfi S. u. 4.
képviseletében eljár: Mohos József polgármester), valamint
Vigántpetend Község Önkormányzata (székhely: 8293 Vigántpetend, Kossuth L. u. 34.
képviseletében eljár: Győriványi Dániel polgármester),
a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok között, alulírott napon az alábbi feltételek
mellett:
1.) Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy a Társulás a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és –kezelési Kohéziós Alap Projekt keretében létrejött hegyesdi
szennyvíztisztító telep, valamint a rendszerhez tartozó szennyvíz átemelők folyamatos
villamos energia ellátásának érdekében, megvásárolt egy 2RF-1800 típusú, XXS-975 forgalmi
rendszámú, TSC02004689826831 alvázszámú vontatható aggregátort (a továbbiakban:
aggregátor). Az aggregátor a beruházási programon belül szervesen a hegyesdi fejlesztéshez
tartozik.
Szerződő felek rögzítik azt is, hogy az aggregátor a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) értelmében 2013. január 1-jén – mint a telephez
tartozó, rendszer-független víziközmű elem – a teleppel együtt az ellátásért felelős
Önkormányzatok tulajdonába került.
2.) Szerződő felek megállapítják, hogy az aggregátor üzembentartója a forgalmi engedélyében
és törzskönyvében szereplő adatok alapján a mai napig a BAKONYKARSZT Víz- és
Csatornamű Zrt., míg tulajdonosa a Társulás.
A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás és a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződésben e
megállapodás aláírásával egyidejűleg a Társulás helyébe jogutódként, mint tulajdonosok az
Önkormányzatok lépnek.
3.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a XXS-975 forgalmi rendszámú aggregátor
törzskönyvében 2017. ................................ napjától tulajdonosként a Monostorapáti Község
Önkormányzata szerepeljen, társként megjelölve a tulajdonos Önkormányzatokat. Ehhez jelen
megállapodás aláírásával hozzájárulnak, és az illetékes okmányirodánál az adatváltozás

vonatkozásában együttesen eljárnak azzal, hogy az aggregátor üzembentartója változatlanul a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. marad.
4.) Jelen megállapodás érvényességéhez a Társulási Tanács, valamint az Önkormányzatok
képviselő-testületeinek határozata szükséges.
Szerződő felek jelen megállapodást – mely 1-4.) pontokból és két oldalból áll – elolvasták,
tartalmát megértették, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Veszprém, 2017. …

…………………………………………………
Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési
és –kezelési Önkormányzati Társulás
képviseletében eljár:
Baumgartner Lajos
Társulási Tanács elnöke
……………………………………………
Taliándörögd Község
Önkormányzata
képviseletében eljár:
Mohos József polgármester

………………………………………..
Hegyesd Község Önkormányzata
képviseletében eljár:
Stark Sándor
polgármester

………………………………..
Kapolcs Község
Önkormányzata
képviseletében eljár:
Göntér Gyula polgármester

………………………………….
Vigántpetend Község
Önkormányzata
képviseletében eljár:
Győriványi Dániel
polgármester

……………………………………
Monostorapáti Község
Önkormányzata
képviseletében eljár:
Takács Péter polgármester

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., törzskönyvi azonosító száma
(PIR): 589080), képviseletében eljár: Baumgartner Lajos, a Társulási Tanács elnöke), a
továbbiakban: Társulás,
másrészről Zirc Városi Önkormányzat
(székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.,
képviseletében eljár: Ottó Péter polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat között, alulírott
napon az alábbi feltételek mellett:
1.) Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy a Társulás a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és –kezelési Kohéziós Alap Projekt keretében létrejött zirci szennyvíztisztító
telep, valamint a rendszerhez tartozó szennyvíz átemelők folyamatos villamos energia ellátásának
érdekében, megvásárolt egy 2RF-1800 típusú, XXS-976 forgalmi rendszámú,
TSC02003689826666 alvázszámú vontatható aggregátort (a továbbiakban: aggregátor). Az
aggregátor a beruházási programon belül szervesen a zirci fejlesztéshez tartozik.
Szerződő felek rögzítik azt is, hogy az aggregátor a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) értelmében 2013. január 1-jén – mint a telephez tartozó,
rendszer-független víziközmű elem – a teleppel együtt az ellátásért felelős Zirc Városi
Önkormányzat tulajdonába került.
2.) Szerződő felek megállapítják, hogy az aggregátor üzembentartója a forgalmi engedélyében és
törzskönyvében szereplő adatok alapján a mai napig a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zrt., míg tulajdonosa a Társulás.
3.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a XXS-976 forgalmi rendszámú aggregátor
törzskönyvében tulajdonosként 2017. ................................ napjától a Zirc Városi Önkormányzat
szerepeljen. Ehhez jelen megállapodás aláírásával hozzájárulnak, és az illetékes okmányirodánál
az adatváltozás vonatkozásában együttesen eljárnak azzal, hogy az aggregátor üzembentartója
változatlanul a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. marad.
4.) Jelen megállapodás érvényességéhez a Társulási Tanács, valamint Zirc Városi Önkormányzat
képviselő-testületének határozata szükséges.
Szerződő felek jelen megállapodást – mely 1-4.) pontokból és két oldalból áll – elolvasták,
tartalmát megértették, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Veszprém, 2017. …

…………………………………………………
Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési
és –kezelési Önkormányzati Társulás
képviseletében eljár:
Baumgartner Lajos
Társulási Tanács elnöke

………………………………………..
Zirc Városi Önkormányzat
képviseletében eljár:
Ottó Péter
polgármester

 


 

 

 




 












 







 

 

    
 
 
 
 
 
 
                  
          
 



  

    
 

  

 

  












  










