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35/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a 15/2014.(II. 05.) 
KT. számú határozatában foglaltakat – a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 
(székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. sz., a jelen határozatban a továbbiakban: HBÖV 
Zrt.) üzemeltetővel a települési ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásokkal kapcsolatos, a 2013-
2014. évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének 
átütemezésére vonatkozó megállapodás módosítását és kiegészítését az alábbi tartalommal 
hagyja jóvá:  
 

„MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS-KIEGÉSZÍTÉS II. 
 

amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzata (székhelye: 4066 Tiszacsege, 
Kossuth u. 5. sz., bankszámlaszáma: 11738170-15373443-00000000, adószáma: 15728616-2-
09, képviselője: Szilágyi Sándor polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. sz., 
bankszámlaszáma: 117380008-20237756-00000000, adószáma: 11150800-2-09, 
cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000135, képviselője: Kanyuk János vezérigazgató, a 
továbbiakban: Üzemeltető) szerződő felek között, alulírott helyen és időben, a következő 
feltételek szerint: 
 
1. Felek elöljáróban rögzítik, hogy közöttük víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

állt fenn 2014.12.31-ig, amelynek tárgya a Tiszacsege település közigazgatási területén 
található közüzemi ivóvíz/szennyvíz* rendszernek (* a megfelelő rész/részek aláhúzandó) 
az Üzemeltető általi üzemeltetése volt. Figyelemmel arra, hogy a víziközmű vagyon 
tulajdonjoga 2013. január 1. napján a jogszabály erejénél fogva visszaszállt az 
Önkormányzatra, így annak az üzemeltetési szerződés szerinti használata fejében az 
Üzemeltetőt bérleti díj fizetési kötelezettség terheli az Önkormányzat irányában 2013, 
2014, évre vonatkozóan. 
 

2. Ezen bérleti díjat az Üzemeltető a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(Vksztv.), illetőleg az annak alapján megkötött üzemeltetési szerződés rendelkezései 
szerinti ütemezésnek megfelelően volt köteles megfizetni az Önkormányzat részére. 

 
3. Felek ugyancsak rögzítik, hogy a bérleti díj pénzügyi fizetési kötelezettség átütemezése 

érdekében Megállapodás módosítás és kiegészítés elnevezésű okiratot írtak alá és az 
Önkormányzat testületi határozatot hozott, amelyben megállapodtak arról és az 
Önkormányzat döntött arról, hogy az Üzemeltető a fenti 1. pontban említett bérleti díj 



2013. 2014. évre vonatkozó teljes összegét utólagosan, egy összegben, legkésőbb 2015. 
március 31. napjáig köteles kiegyenlíteni az Önkormányzat részére. 

 
4. Felek — az Üzemeltető pénzügyi helyzetére vonatkozó indokra figyelemmel 

— megállapodnak abban, hogy a 2013, 2014, évre vonatkozó, az Önkormányzatot 
megillető bérleti díj összegével az Üzemeltető utólagosan, legkésőbb a székhely 
értékesítéséből a vételár beérkezését követő 15 napon belül köteles elszámolni az 
Önkormányzattal. Ennek várható időpontja a TRV Zrt. tájékoztatása szerint, figyelemmel 
az MNV Zrt. eljárási rendjére, 2015. június 30. napja.  

 
5. Felek akként állapodnak meg és kölcsönösen elfogadják, hogy az egymás részére 

fizetendő, azonos fizetési esedékességű összegek tekintetében közöttük — a hatályos 
jogszabályokban foglalt kötelező érvényű előírások betartása mellett — a számlák 
kompenzálására fog sor kerülni, vagyis tényleges pénzmozgás csak az egymás irányában 
kiszámlázott összegek különbözete tekintetében fog megvalósulni. 

 
Felek a jelen megállapodást elolvasás és megértelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírták. 
 
 
Tiszacsege, 2015. március 31.                                       Debrecen, 2015. ................................. 
 
 
 

……………………………. 
Szilágyi Sándor 
polgármester 

Tiszacsege Város Önkormányzat 

……..…………………….. 
Kanyuk János 
vezérigazgató 

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.” 
 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a megállapodás 
módosításának aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester  
 

K. m. f. 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Kertész Marianna sk. 
       polgármester                       jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
 
Tiszacsege, 2015. március 31.  
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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