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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. április 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2013. (04.16.) Öh. sz. határozata

A biatorbágyi víziközmű-vagyon üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselö-testülete megtárgyalta a biatorbágyi 
víziközmü-vagyon üzemeltetésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést.

!. A képviselő-testület 65/2013. (04.09) Öh. sz. határozatával támogatta Biatorbágy Város 
Önkormányzata és a Fővárosi Vízmüvek Zrt. további együttműködését, melynek alapján az 
alábbi megállapodásokat jóváhagyta:

1. Vagyonkezelési szerződés megszüntetése a Biatorbágyi Vízmüvek Kft. és Biatorbágy 
Város Önkormányzata között

2. Vagyonkezelési szerződés a Fővárosi Vízmüvek Zrt. és Biatorbágy Város 
Önkormányzata között

3. Részvény-adásvételi szerződés a Fővárosi Vízmüvek Zrt. és Biatorbágy Város 
Önkormányzata között

4. Átadás-átvételi megállapodás a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Biatorbágyi Vízmüvek 
Kft. között

5. A szennyvíztisztító telep biológiai kapacitásának 10 %-os bővítéséről, illetve a 
mechanikai tisztítás és az iszapkezelés 3000 m2 3/d kapacitásra történő kiépítéséről 
(továbbiakban: intenzifikáiás) szóló megállapodás a Fővárosi Vízmüvek Zrt. és 
Biatorbágy Város Önkormányzata között

II. A Fővárosi Vízmüvek Zrt. és Biatorbágy Város Önkormányzata között megkötendő 
vagyonkezelési szerződéssel, valamint a szennyvíztisztító telep biológiai kapacitásának 10 
%-os bővítéséről, illetve a mechanikai tisztítás és az iszapkezelés 3000 m3/d kapacitásra 
történő kiépítéséről (továbbiakban: intenzifikáiás) szóló megállapodásokkal kapcsokban a 
Fővárosi Vízmüvek Zrt. további észrevételeket, módosító javaslatokat tett, melyek révén a 
képviselő-testület a 65/2013, (04,09) Öh. sz. határozatával jóváhagyott vagyonkezelési 
szerződés és intenzifikáiásról szóló megállapodás módosításához az alábbiak szerint 
hozzájárul:

1. A képviselő-testület a vagyonkezelési szerződés Vili. fejezet első mondatának 
módosításához hozzájárul;

„Felek jelen Szerződést a hatályba lépéstől számított 15 évig terjedő határozott időre kötik. ”

2. A képviselő-testület a vagyonkezelési szerződés IX: 2. e) alpontjának alábbi 
módosításához hozzájárul:

,,e) törvényben vagy az Önkormányzat rendeletében meghatározott további esetekben, 
melyben az Önkormányzat vállalja, hogy a rendeletében nem fogalmaz meg indokolás 
nélküli felmondási esetköröket"



3. A képviselő-testület a vagyonkezelési szerződés IX: 2. f) alpontjának törléséhez 
hozzájárul.

4. A képviselő-testület az intenzifikálásról szóló megállapodás 111. pontjának alábbiak szerinti 
kiegészítéséhez hozzájárul:

„Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Felek között létrejött Vagyonkezelési Szerződés 
a-hatályba lépését követő 10 (tíz) éven belül olyan okból szűnik meg, amely nem a Fővárosi 
Vízmüvek Irt. szerződésszegésén alapul, úgy az Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt. 
által a jelen megállapodás alapján az intenzifikálásra fordított pénzeszköz arányos részét a 
jegybanki alapkamattal növelt mértékben köteles a Vagyonkezelési Szerződés megszűnését 
követő 15 napon belül a Fővárosi Vízművek Zrt. részére visszafizetni1'

111. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított 
megállapodások aláírására.

Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. december 31.
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polgármester

Dr. Kovács András s.k. 
jegyző

a kiadmány hiteléül:

%nzesné Szép Anna 
jegyzőkönyvvezető


