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SAJÁT PÉLDÁNYA

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről
Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő u. 117. törzskönyvi azonosító szám: 
730929, adószám: 15393290-2- 13 statisztikai számjele: 15730923-8411-321-12, bankszámla 
száma: 11742252-15393290, képviseli: Hoffman Pál polgármester) mint Önkormányzat,

másrészről
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság /jelen szerződésben úgy is, 
mint: FV Zrt./ (1134 Budapest, Váci út 23-27., Cg. 01-10-042451 nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága, statisztikai számjele: 10898824-3600-114-01 adószáma: 10898824-2- 
44, bankszámlaszám: 10300002-20372936-00003285, képviseli: Haranghy Csaba vezérigazgató, 
Keszler Ferenc gazdasági vezérigazgató-helyettes) továbbiakban: Vagyonkezelő

között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint.

1. Előzmények, a Módosítás célja

Felek között 2013.11.06. napján vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre az 
Önkormányzat közigazgatási területén közműves ivóvíz ellátással, továbbá a közműves 
szennyvízelvezetéssel és - tisztítással kapcsolatos közszolgáltatói feladatok elvégzéséről.

Az Önkormányzat közigazgatási területén közcsatornára bocsátott szennyvizek tisztítása a Tököl, 
Halásztelek, és Szigethalom települések közös tulajdonában álló szennyvíztisztító telepen történik. 
A tulajdonos Önkormányzatok a szennyvíztisztító telep vonatkozásában az általuk 2014.05.29. 
napján aláírt Gesztori Nyilatkozat, valamint a 2015.03.25. napján aláírt Tulajdonközösségi 
Megállapodás alapján a rendelkezési joggal Tököl Város Önkormányzatát, mint Gesztor 
Önkormányzatot bízták meg.

A Víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 5/H.§ és 83.§ (3a) bekezdés 
rendelkezései alapján a szennyvíztisztító telep üzemeltetésére külön megállapodásban állapodnak 
meg.

Erre figyelemmel a jelem Módosításban a Felek között korábban létrejött Vagyonkezelési 
Szerződés módosítására kerül sor a tekintetben, hogy annak hatálya alól a szennyvíztisztító telep 
üzemeltetése kikerüljön.

II. A Módosítás tartalma

1.)
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2013.11.06. napján aláírt Vagyonkezelési Szerződést 
akként kívánják módosítani, hogy a Tököl, Halásztelek, és Szigethalom települések közös 
tulajdonában álló szennyvíztisztító telep vonatkozásában a Felek között* létrejövő külön 
vagyonkezelési üzemeltetési megállapodás hatályba - lépésével egyidejűleg a Vagyonkezelési
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Szerződés tárgyát képező víziközmüvek közül a szennyvíztisztító telep vonatkozásában további 
vagyonkezelési tevékenység nem történik.

11.1.
A Szerződés I. pontjából a szennyvíztisztító telepre vonatkozó bekezdés törlésre kerül.

11.2.
A Szerződés 111. 24. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„24) Az Önkormányzat szavatolja, hogy az 1 sz. mellékletben felsorolt vagyontárgyak kizárólagos 
tulajdonában állnak.”

11.3.
A Szerződés XII.7. pontja törlésre kerül.

11.4.
A Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe a jelen Módosítás 1. sz. melléklete lép.

Egyebekben a Megállapodás rendelkezései nem módosulnak.

Jelen módosítás a Tököl, Halásztelek, és Szigethalom települések közös tulajdonában álló 
szennyvíztisztító telep vonatkozásában létrejövő üzemeltetési megállapodás hatályba 
lépésével egyidejűleg lép hatályba.

Szerződő Felek a Módosítást elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és 
jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőjük útján írják alá.

Melléklet:

1. sz.: A vagyonkezelésbe adott vízi közmű vagyon tételes jegyzéke

Budapest, 2017.

Haranghy'Gsaba Keszler Ferenc 
Fővárosi Vízművek Zrt.

Vagyonkezelő
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