
Bérleti-üzemeltetési szerződés 

Kiegészítés 

 

 
Mely létrejött egyrészről: Szajol Községi Önkormányzata (székhely: 5081 Szajol, Rózsák 

tere 1., adószám: 15732743-2-16, bankszámla száma: 11745004-15409326), mint ellátásért 

felelős továbbiakban: Átadó, - melynek képviseletében: Szöllősi József polgármester jár el, 

 

másrészről 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5, adószám: 11265832-2-16, Cg. 16-10-001558, képviseli: Hajdú 

Gábor vezérigazgató), mint Átvevő – a továbbiakban Átvevő – között alulírott napon és 

helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2013.04.17. napján bérleti-üzemeltetési szerződés 

(továbbiakban: Szerződés) jött létre az Átadó tulajdonában álló egyes víziközművek 

átvevői üzemeltetésének tárgyában.  

 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján Átvevő a tárgyi víziközművek 

üzemeltetését 2013. április 1. napjával megkezdte. 

 

3. Felek rögzítik továbbá, hogy a korábban kizárólagos állami tulajdonban álló 

Átvevőben fennálló részvényesi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

(továbbiakban: MNV Zrt.) annak érdekében, hogy az Átvevő tulajdonosi szerkezete 

megfeleljen a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(továbbiakban:Vksztv.) 16. § (6) bekezdésben foglaltaknak, IG határozatával 

teremtette meg annak lehetőségét, hogy az üzemeltetéssel érintett más települések 

mellett a fent nevezett Átadó is megszerezze 1 db 10.000.- Ft névértékű átvevői 

törzsrészvény tulajdonjogát. 

 

4. A részvényjegyzés adminisztratív okokból történt elhúzódása miatt Átadó 2013. 

november 18. napján kerülhetett tulajdonosként bejegyzésre Átvevő 

részvénykönyvében, amelyre tekintettel a szerződő felek kifejezetten elismerik és 

kölcsönösen úgy nyilatkoznak, hogy a közöttük fennálló jogviszonyt a tárgyi bérleti-

üzemeltetési szerződés a Vksztv. 16. § (6) bekezdésének rendelkezéseire tekintettel 

2013. november 18. napjával kezdődően szabályozza érvényesen, ugyanakkor az a 

Vksztv. 22. § (2) rendelkezése szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal jóváhagyó határozata jogerőre emelkedésének napján léphet hatályba. 

 

5. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen szerződés-kiegészítés kifejezetten 

nem érinti a mai napig teljesített szolgáltatások és ellenszolgáltatások fennállását. 

 

6. Jelen kiegészítés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, jóváhagyó 

határozatának jogerőre emelkedésének napján lép hatályba. 

 

 

7. Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal Szajol Községi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a    ……/2013(…….) sz. határozatával 



jóváhagyta, melynek kivonatát  a felek jelen szerződés 1. számú mellékletként 

csatolják. 

 

8. A kiegészítés 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Átadót, 3 példány 

Átvevőt illet meg. 

 

Szolnok, 2013……………………….. 
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____________________________________ 

Szajol Községi Önkormányzata 
Tiszamenti Regionális Vízművek 

Zártkörűen működő Részvénytársaság 

Átadó Átvevő 

képviseletében eljár: képviseletében eljár 

Szöllősi József 

polgármester 

Hajdú Gábor 

vezérigazgató 

  


