
MEGÁLLAPODÁS

PiIisborosjenő-Lazarét Viziközmű Társulat vagyon átadásáról

amely létrejött egyrészröl Pilisborosjenő-Lazarét Víziközmű Társulat(székhelye: 2097
Pilisborosjenö, Tücsök utca 27; cégjegyzékszám: 13-16-000165; adószáma: 14637298-1-13;
statísztikai számjele: 14367298-7112-214-13; képviseli: Juhász János (2097 Pilisborosjenő,
Tücsök utca 27.) IB elnök, és Kövesi Károly (2097 Pilisborosjenő. Ilona utca 9.) és Dr. Tóth
István (Uröm, Rákóczi u. 97. ) IB tagok, mint átadó - a továbbiakban: Átadó / Víziközmű
Társulat

másrészröl: Pilisborosjenő Község Önkormányzata (2097 Pilisborosjenő, Fö út 16;
Nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár; PIR száma: 734664; Adószáma: 15734666-2-13;
statisztikai számjele: 15734666-8411-321-13, törvényes képviselője: Tömöri Balázs
polgármester), mint átvevő -továbbiakban: Átvevő / Önkormányzat.

Mindkét fél együtt a továbbiakban: Felek.

PREAMBULUM

A Víziközmű Társulat nyilatkozik, hogy az Alapszabályban foglalt célját a Pilisborosjenö-
Lazarét településrész területének(továbbiakban: terület) elektromos, ivóvíz, és gázvezeték,
valamint a vízi közmű hálózat (továbbiakban: vízi közmű hálózat), illetve a közvilágítási
hálózatot ún. passzív oldali rész (továbbiakban: közvilágítási hálózat) kiépítésével
megvalósította. A Víziközmű Társulat az ivóvíz, a 0,4kV elektromos hálózatot és a gázvezeték
hálózatot már korábban a szolgáltatásrajogosultnak átadta.
Miután az Atadó Víziközmű Társulat az Alapszabályban meghatározott közcélú feladatait
végrehajtotta, ezért a létrehozott csatoma közművet- szolgáltatásra alkalmas állapotban -
valamint a közvilágítási hálózat elkészült passzív oldali részét az átvevő Önkormányzat részére
átadja, majd a működését szabályozó jogszabály értelmében elszámolási eljárás lefolytatását
indítja meg, jogutód nélküli megszűnésének érdekében, amennyiben a Társulat Alapszabályát
létrehozza

A Felek tudomásul veszik, hogy a 160/1995. / XII.26.) hatályos jogszabály az átadás-átvételt
és az annak egyenes és direkt következményeként lebonyolítandó elszámolási eljárás, majd
megszűnés folyamatát, valamint a felek ebböl eredő kötelességeit és kötelezettségeit is
részletesen szabályozza, melyet a Felek magukra nézve kötelezönek tartanak és arra
törekszenek, hogy e szerint járjanak el, mindeközben fígyelemmel lesznek az egyéb, így
különösen az önkormányzati oldalt érintöjogszabályokban foglalt elöírásokra is.

Az átadás-átvétel a hatályos jogszabályok szerint történik, az 160/1995. (XII. 26.) Konn.
rendelet, a vízgazdálkodási társulatokról szóló rendelkezései alapján.
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A Víziközmű Társulat elszámolása és megszűnése a 160/1995. (XII. 26. ) Korm. rendelet - a
vízgazdálkodási társulatokról szóló rendelkezései, annak is 17§-22§ alapján történik. Az
elszámolás lefolytatásáról 30 napon belül, külön megállapodást is kötnek az érintett felek.
Víziközmü Társulat nyilatkozik, hogy jelen megállapodás aláírását követően nem hoz létre
közművet, új közmű létesítésébe nem kezd.

Az Önkonnányzatjelen megállapodással vállalja a közvilágítás hálózat és a szennyvíz csatoma
hálózat (együtt: vagyon) átvételét. Az átvételt követően az Önkonnányzatjogosult és köteles a
vagyon fenntartására, az Önkormányzatot illeti meg a vagyon feletti rendelkezési jog,
ugyanekkor a kárveszély viselése is átszáll az Önkormányzatra. A közvilágítási hálózat és a
víziközmű üzemeltetését az átvételt követően az Onkormányzat az arra jogosult szolgáltatón
keresztül valósítja meg

Felek kijelentik, hogy az átvétel kizárólag a vagyonra vonatkozik.

I. Fo almak:

közvilágítás hálózat: a Víziközmű társulat által a hrsz: 526, 546, 560, 510, 572, 597, 630, 661,
689. utcákban kiépített közvilágítás hálózat, ideértve a föld alatt futó vezetékeket és a hozzájuk
kapcsolódó vezeték átvezetésijogokat.
víziközmű hálózat: Víziközmű társulat által a hrsz. :526, 546, 560, 510, 572, 597, 630, 661,
689, 02/1. utcákban kiépített víziközművek, melyek tartalmazzák a szennyvízelvezetési
hálózatot

vagyon: a közvilágítás hálózat és a szennyvíz csatorna hálózat együttesen.
aktiválás kori érték: a vagyon elemeinek az elkészülés kori (bmttó számla érték) értéke
könyv szerinti érték:a vagyon elemeinek az Atadó által a jelen megállapodás aláírásakor
könyv szerint (bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés) nyilvántartott értéke
terület: Pilisborosjenö Lazarét település részen található 513.hrsz.-tol 702.hrsz.-ig terjedö része

II. Me álla odás:

1.
Felek rögzítik, hogy a Víziközmű Társulat kizárólagos tulajdonában áll az általa kiépített
vagyon.

2.
Felek rögzítik, hogy a 2004. március 25. napján kelt megállapodás értelmében a terület
közmüvesítése a tulajdonosok, illetve jogutódjaik feladata. A tulajdonosok egy része
(továbbiakban: Vkt tagság) által alapított Víziközmű Társulat a fent hivatkozott
megállapodásban foglalt közművesítési kötelezettség a Preambulumban felsorolt részét
elvégezte, a fejlesztést a tulajdonosok befízetéseiből fínanszírozták, hitelmentesen
Az Önkormányzatnak szándékában áll a közműfejlesztés teljes körű befejezése. Amennyiben
azt a tulajdonosok támogatják, térítés ellenében átvállalja a hátralévö közművesítési feladatok
elvégzését a tulajdonosoktól. A Víziközmü Társulat közcélú hasznosításra, könyvszerinti
értéken, az Önkormányzat tulajdonába adja az I. pontban/fogalmak/ körülírt vagyont^A ̂  ,
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Onkormányzat a vagyont tulajdonba átveszi. A vagyon könyv szerinti értékét a felek a VKT
adatszolgáltatásával egyező mértékben fogadták el. A vagyon könyv szerinti értékét az I. sz.
melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat a 2010. év óta állami tulajdonba vett vagyoni elemek fejlesztési
költségeit(befízetésit)ezen eljárása során az egyedi szerződésekben foglaltak szerint elismeri a
tulajdonosok, vagyjogutódjaikjavára. Ennek megfelelöen, a teljes közművesítési kötelezettség
becsült, korábbi aktualizált árajánlatok alapján, cca 1.500.000.0000.-Ft értékű beruházásból az
Onkormányzat - a terület ingatlan tulajdonosaival létrehozásra kerülö egyedi szerzödések
alapján, és az abban foglaltak szerint - átvállalja a 2004 évi Megállapodásból még fennmaradó
közművesítési kötelezettséget (közvilágítás aktív oldal, úthálózat, és csapadékvíz elvezetés),
valamint ezek anyagi terheinek fedezetét képező összegek beszedését, miközben elismeri a
már megvalósult és az államnak átadott, illetve a Viziközmű Társulat által jelen szerzödéssel,
az Önkormányzat részére átadásra kerülö közmüvesítési beruházást. Felek ajelen szerzödéssel
a még hátralevő közművesítési kötelezettség értékét szembe állítják a megvalósult
közművesítés értékével, így ajelen szerződés alapján átadás/átvételre kerülő vagyon pénzügyi
teljesítést nem igénylö módon kerül rendezésre.

A felek megállapodnak, hogy az Átvevö az elkészült közmüvek aktiválás kori értékét szembe
állítja és beszámítja az átvállalásra kerülő közművesítési kötelezettség értékébe, ezzel
csökkentve a Víziközmű Társulat tagjainak fízetési kötelezettségét. Az Átadó a beszámítást
elfogadja, így az átadás pénzügyi rendezést nem igénylő módon történik.

3.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a passzív vagyont, az egyes elemeinek rendeltetését,
természetbeni elhelyezkedését, és állagát részletesen ismeri. A Víziközmű Társulat a vagyon
tulajdonjogáért, per-, teher- mentességéért jogszavatosságot vállal, az 11.5. pontban írt
kiegészítéssel.

4.
A Víziközmű Társulat az Önkormányzat tulajdonába és birtokába adja a jelen szerzödés
aláírásával egyidejűleg az I. pontban /Fogalmak/ megjelölt vagyont, azok jelenlegi állapota
szerint.

Felek megállapodnak, hogy külön birtokba adás eljárást nem folytatnak le. Jelen szerződés
mindkét fél általi aláírásával az Önkormányzat az I. /Fogalmak/ pontban megjelölt vagyont
birtokba veszi. Az aláírás napjától kezdve azok valamennyi terhe az Önkormányzatot terheli,
és valamennyi hasznát az Önkormányzat élvezi. Az aláírás napján száll át a kárveszély is.

5.
Felek kijelentik, hogy tudomással bímak arról, hogy a vagyon részét képezö közvilágítási
hálózat kiépítésével kapcsolatban az Atadóval szemben az ELEKTRO-SZOLG 98. Kft-nek
11. 162. 596, - Ft tőke, 7. 122. 912, - Ft késedelmi kamat, 693. 250, - Ft költség és 85. 000, - Ft
költségrész követelése van, a Budakömyéki Járásbíróság ll.G.40.030/2017/6. sz. jogerös
határozata alapján. A tartozás érvényesítése iránti 080.V.0906/2018. számú végrehajtási
eljárásban az eljáró végrehajtó, dr. Petris Csaba az Átadó tulajdonában lévö - és szintén a
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passzív vagyon részét képező - szennyvízcsatoma szakaszt lefoglalta. A teljes tartozás a
végrehajtási költségekkel együtt a 080.V.0906/2018/92. sz. foglalási jegyzökönyv szerint
20. 447. 413, - Ft.

Tekintettel arra, hogy Afrvevő a fenti tartozást engedményezés útján megszerezte, így a
követelésre az ELEKTRO-SZOLG 98. Kftjogutódja lett.
Atadó kijelenti, hogy a fent körülírt tartozáson túl a vagyon per-, tehermentes.

6.
Átadó kijelenti, hogy a vagyonnal kapcsolatos garanciálisjogokat is Atvevőre ruházza át.

Átadó kijelenti, hogy a vagyon létesítésével, műszaki paramétereivel, engedélyezésével,
üzemeltetésével, valamint a számviteli nyilvántartásával kapcsolatos dokumentumoknak a
VKT intézöbizottság elnökének aláírásával hitelesített másolatát a jelen megállapodás
aláírásával egyidejűleg Atvevőnek átadja.

Atadó vállalja, hogy az 11.7. pontban részletezett dokumentumokat a jelen megállapodás
aláírását követő 30 munkanapon belül elkészíti és Atvevönek átadja.

Atadó kijelenti, hogy amennyiben a vagyonhoz kapcsolódóan harmadik személy ingatlanára
vonatkozóan szolgalmi jog bejegyzése iránti tulajdonosi hozzájámlással rendelkezik, úgy
Átadó a tulajdonosi hozzájárulástjelen megállapodás aláírásával egyidejűleg Atvevönek átadja.
Atadó kijelenti, hogy a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzési
jogosultságával nem kíván élni, annak Atvevö általi, Atvevő javára történö bejegyzéséhez
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájáml.

Átadó kötelezi magát arra, hogyjelen megállapodás preambulumában foglalt cél megvalósítása
érdekében Átvevövel együttműködik, a szükséges hozzájárulásokat megadja, a szükséges
nyilatkozatokat, intézkedéseket megfelelö idöben megteszi, együttműködési és tájékoztatási
kötelezettségének eleget tesz.

7.
Az Atadó, Víziközmű Társulat vállalja, hogy a 160/1995. (XII.26.) Kormány rendeletben
foglaltaknak megfelelöen a jelen megállapodás aláírásától számított 30 napon belül az
Önkormányzat részére tételes kimutatást ad arról, hogy a vele szerződött tagok a tagi
érdekeltségüknek megfelelö vagyoni hozzájárulást teljesítették-e. A kimutatásban az egyes
tagok adatai (név, lakcím, egyéb elérhetöség) mellett szerepelni kell a vagyoni hozzájárulás
pontos összegének, a befízetés idöpontjának, és annak, hogy a tag a vagyoni hozzájámlásból
mekkora összeget teljesített.
A Víziközmű Társulat hozzájáml ahhoz, hogy jelen megállapodás aláírását követöen, a
160/1995(XII.26) Kormányrendeletben foglaltak alapján, a hozzajárulás megfízetésével
elmaradt tagok a hozzájárulás fennmaradó részét közvetlenül az Onkormányzatnak, az
Önkormányzat által erre a célra létrehozott elkülönített bankszámlára fízessék meg.
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8.
A Víziközmű Társulat vállalja, hogy a jelen megállapodás aláírásától és a vagyon átadásától
számftott 30 napon belül a 160/1995. (XII.26. ) Kormányrendelet szerinti elszámolással történő
megszűnési eljárást megindítja
Az Átvevő Önkormányzat teljesítí a 160/1995. (XII. 26. ) Kormányrendelet 17§-22§ ben
meghatározott az elszámolási és megszünési eljárásban meghatározott együttműködési,
kötelezettségeit illetve a vagyoni jogokra és a kötelezettségekre vonatkozó átvételi
kötelezettségeit.

Felek megállapodnak abban, hogy a Víziközmű Társulat a 160/1995. (XII.26.)
Kormányrendelet szerinti elszámolással történő megszűnése esetén, az Önkormányzat csak az
általa megbízott független könyvvizsgáló által elkészített pozitív zárómérleg alapján veszi át a
megszünö Víziközmű Társulat esetlegesen fennmaradó vagyonát. A Víziközmű Társulat
vállalja, hogy az elszámolási eljáráshoz a vele megbízási jogviszonyban álló könyvelője által
elkészített zárómérleg szerint adja át vagyonát az Önkormányzat részére.
9.
A jelen szerzödés megkötésével kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli. Az
Onkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § b) pontja alapján
teljes személyes illetékmentességben részesül. Felek rögzítik, hogy az ügyletnek áfa terhe
nmcs.

III. A "o iták vé le es lezárása:

Felek rögzítik, hogy közöttük több peres eljárás van folyamatban. Felek vállalják, hogyjelen
megállapodás aláírását követően ajogvitákat az alábbiak szerint lezárják.

1.
Felek kötelezik magukat, hogy a folyamatban lévö peres eljárásokat elsődlegesen szüneteltetik,
és a terület tulajdonosaival megkötésre kerülö új egyedi megállapodások alapján, de nem
késöbb, mint ajelen megállapodás aláírását követöen a Víziközmű Társulat közgyűlése részről
elfogadásra kerülö, az elszámolási eljárás megindításáról hozott határozat napját követö 30
napon belül megszüntetik az eljáró hatóságok és bíróságok elött akként, hogy az eljárásokba az
elszámolási eljárás megindításának ténye bejelentésével a Víziközmű Társulat kéri az eljárás
megszűntetését.

Ennek megfelelően a Víziközmű Társulat kötelezi magát, hogy minden folyamatban lévő
perében, ahol az Onkormányzat érintett - és a további alperesek hozzajárulnak - a Víziközmű
Társulat az Önkormányzattal közösen kérik az eljárás szüneteltetését. A szünetelési kérelmet a
Víziközmű Társulat és az Önkonnányzat jelen megállapodás aláírást követő 30 munkanapon
belül bejelentik az eljáró bíróságoknak. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a a
peres eljárások további alperesei nem járulnának hozzá a szüneteléshez, úgy a Víziközmű
Társulat az azt követő 8 napon belül a kereseti kérelmétöl eláll. Az Önkormányzat kijelenti,
hogy a fenti határidőn belüli elállás esetén a Víziközmű Társulattal szemben a peres
eljárásokkal kapcsolatban felmerült perköltséget vagy egyéb fízetési igényt nem érvényesít.
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2.
A fentiek alól egyedüli kivételt képez a jelenleg a Budapest Környéki Törvényszék előtt
9.G.40.166/2020. számon folyamatban lévő "jognyilatkozat pótlása" iránti per.

Ennek lezárásában a felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben a jelen megállapodás
preambulumában foglalt célnak megfelelően a Víziközmű Társulat a vagyont az
Önkormányzatnak átadta, az Önkormányzat vállalja, hogy a Vízközmű Társulat keresetének
teljesítését nem ellenzi.

A felek kötelezik magukat, hogy a jelen III.2. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén az
ügyben eljáró elsőfokú bíróság döntését elfogadják, jogorvoslattal ellene nem élnek.

IV. M.e hatalmazások ké viseleti "o :

Felek kijelentik, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett szervezetek, magyarországi
székhellyel.

Jelen megállapodást az Onkormányzat részéről a polgármester külön íven szövegezett
képviselö testületi határozata alapján feljogosítva írja alá.

Jelen megállapodást a Víziközmű Társulat IB tagjai, mint törvényes képviselők a 2004. március
25. napján kelt megállapodás alapján írják alá. Átadó kijelenti, hogy minden a jelen
megállapodásban foglalt rá vonatkozó, illetve általa közölt adat és tény a valóságnak megfelel.

Az Önkormányzat részéröl Tömöri Balázs polgármester, a Víziközmű Társaság részéröl Juhász
János, Kövesi Károly és Dr. Tóth István vezető tisztségviselők, mint a felek törvényes
képviselői szavatolják, hogy a jelen egyezség megkötéséhez minden felhatalmazással
rendelkeznek.

V. Ve es és záró rendelkezések:

Felek végleges és visszavonhatatlan megállapodást kötnek. Felek ennek érdekében rögzítik,
hogy a jelen megállapodást teljes terjedelmében a kölcsönös érdekeikkel, és a települési
közérdekkel összhangban állónak, arányosnak és méltányosnak ismerik el. Ezért azt a jelen
megállapodásban meghatározotí határidőn belül maradéktalanul végrehajtják

Felek ajelen megállapodást közzé tehetik. Ennek során egymásjogos érdekeit nem sérthetik.

Jelen megállapodást a felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Felek
megállapodnak, hogy ajelen megállapodással kapcsolatos jognyilatkozataik kizárólag írásbeli
alakszerűség mellett érvényesek.
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Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVH. törvény és a vízgazdálkodási társulatokról szóló
160/1995. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba.

Amennyibenjelen megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben érvénytelenek lennének,
az nem érinti a megállapodás többi részének érvényességét. A felek a jelen pont szerinti esetre
kötelezettséget vállalnak, hogy a megállapodást a preambulumban leírtjogi cél elérése érdekében,a
cél eléréséhez szükséges mértékben módosítják.

Mellékletek:

1. Csatoma müszaki dokumentációja(részletes lista, külön papíron)

2. Közvilágítás műszaki dokumentációja(részletes lista, külön papíron)

3. Könyvszerinti érték, értékcsökkenéssel korrigált

4. Átruházási szerzödés, engedményezésijogról

5. A VKT véleményeltérése

f

Víziközmű Társulat részéröl:

Pilisborosjenö, 2020.

Onkormányzat részéröl:

^ú^ib^ U
Pilisborosjenö, 2020-ektóber''~~~~^
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Pilisborosjenő-Lazarét Vízjközmű Társulat
2097 PilisbQi-osjenö, Tücsök utca 27.

.

l-el:t36-30-J31-3909 e-mail: lazarel. vkt@gmail. com
www. lazarét. hu

Adószám: 14637298-1-13 Cégj.szám: 13-16-000165

Főkönyvi ki'vonat.

Ü.sz, : 1/0015 ,2020

Tárgyi eszköz nyilvántartás

10-08-000001 Szennyvíz hátózat

10. 12. 31 Aktiválás Br. érték: 99. 187, 246,-
10. 12. 31 Leírás 99. 187. 246, - *2 %/365 * 1

11. 12.31 Lefrás 99.187. 246, - * 2 % / 365 * 365

12. 12.31 Leírás 99. 187. 246, - * 2 % / 366 * 366

13. 12. 31 Leírás 99. 187. 246, - * 2 % / 365 * 365

14. 12. 31 Leírás 99. 187. 246, - * 2 %/365 * 365

15. 12.31 Leírás 99. 187.246, - * 2 %/365 * 365

16. 12. 31 Leírás 99. 187. 246, - * 2 % / 366 * 366

17. 12. 31 Leírás 99. 187. 246, - * 2 % / 365 * 365

18. 12. 31 Leirás 99. 187. 246, - * 2 %/ 365 * 365

19. 12.31 Leírás 99. 187. 246, - * 2 %/365 * 365

20. 10.26. Leírás 99. 187. 246, - * 2 % / 365 * 299

A szennyvíz csatorna jelenlegi könyv szerjnti értéke, 2020. 10. 26-án: 79, 703.067, - Ft

A főkönyvi kivonat a VKT tulajdonát képezi. Harmadikfét felé csak külön engedélfyel adható át.

Pilisborosjenő, 2020, 10.26.

Számviteli tv. szerint

99.187.246,-
5.434,-

1.983.745,-

1.983. 745,-

1.983.745,-

1.983. 745,-

1.983.745,-

1. 983. 745,-

1.983.745,-

1.983. 745,-

1.983.745,-

1.625.040,-

Nettó /Ft

99. 187.246,-
99.181.812,-

97. 198.067,-

95. 214. 322,-

93.230.577,-

91,246, 832,-

89. 263. 087,-

87.279.342,-

85.295. 597,-

83.3ll. 852,-

81.328.107,-
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ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről az ELEKTRO-SZOLG. 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság
(székhelye: 2144 Kerepes, Szabadság utca 276., nyilvántartási száma: Cg. 13-09-077852 nyilvántarfva a
Budapest Környéki Törvényszék Cégbi'rósága által, képviseli: Bene Sándor ügyvezető), mint engedményező
(a továbbiakban engedményező),

másrészröl Pilisborosjenő Község Önkormányzata (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16; Nyilvántartó hatóság:
MagyarÁllamkincstár; PIR száma: 734664; Adószáma: 15734666-2-13; statisztikaiszámjele: 15734666-8411-
321-13, törvényes képviselője: Tömöri Balázs polgármester), mint engedményes (a továbbiakban
engedményes) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek meltett.

1. Engedményezőjelen szerződéssel az engedményesre ruházza át az őta Pilisborosjenő-LazarétViziközmű
Társulat (székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Tücsök utca 27" nyitvántartási száma: Cg. 13-16-000165,
nyilvántartva: a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által, képvjseli: Juhász János, Kövesi Károly
és dr, Tóth István együttes aláírási joggal) (a továbbiakban: Társulat) kötelezettel szemben megilletó',
2012. május 14. napjána Pilisborosjenő (Lazarét Lakópark) közvilágítási hálózat kiépítése tárgyában
létrejöttvállalkozási szerződés alapján engedményező által kibocsájtott 2835 számú számlából származó,
és a Budakörnyéki Járásbíróság ll. G. 40. 030/2017/6. számú bírósági határozat alapján dr. Petris Csaba
Végrehajtó Irodája előtt080. V.0906/2018. szám alatt indultvégrehajtási eljárásban fennálfó 11. 162. 596,-
Ft ősszegű töke, 7. 122. 912, -Ft késedelmi kamat, 693. 250, -Ft felmerült költség, 85. 000, -Ft költségrész
követelését a 2. pontban rögzítettek szerint.

2.

3.

A szerződő felek megálfapodnak, hogy engedményező a követelést ingyenesen ruházza át
engedményesre, tekintettet arra, hogy utóbbi a víziközmű-szotgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a
továbbiakban: VKsztv. ) 6. § (1) bekezdésében foglaltakszerint köteles a Társulattól az annak tulajdonában
álló víziközművet önkormányzati tulajdonba venni. Az engedményezéssel az 1. pontban körülírt
szerződésből származó követelés, és annak járulékai, valamint az ennek igényérvényesítése célj'ából
feljegyzett végrehajtási jog is engedményesre, mint jogosultra száll át. Felek a jelen engedményezési
szerződésből eredő egymással szembeni igényeiket teljes mértékben elszámoltnak tekintik, az
Engedményezőt a végrehajtási eljárásban költség, munkadíj, jutalék, stb. fizetési kötelezettség nem
terheli.

A felek rögzítik, hogy az engedményezésről az átruházott követelés kötelezettjét az engedményes
jogosult és egyben köteles értesíteni. A követelés kötelezettje az értesítés kézhezvételét követően az
átruházott követelést kizárólag e szerződés engedményese részére teljesítheti.
Engedményezőjelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja, hogy engedményes a végrehajtási jog
jogosultjaként bármely hatósággal vagy bírósággal szemben feilépjen, amely során mindazon Jogok és
kifogások megilletik, mint . amelyekkel engedményes rendelkezett. Engedményező továbbá
hozzájárulását adja különösen ahhoz, hogy engedményes kezdeményezze a jogutódlás megállapítása
íránti eljárás keretében a bej'egyzett végrehajtási Jog jogosultjaként történő nyitvántartásba vételét.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az adós, mint az engedményezett követelés
kötelezettje az engedményező által történő értesítést megelőzően tartozását az engedményező részére
megfízetné, jelen szerződés hatályát veszti. Az engedményező köteles e bontó feltétei bekövetkeztéről
az engedményest haladéktalanul értesíteni.

5. Az engedményező kijelenti, az engedményes pedig tudomásul veszi, hogy az engedményező a követelést
a behajthatóságát illetően bizonytalan követelésként ruházza át, ennél fogva annak behajthatósagáért
engedményezőt helytállási kötelezettség nem terheli.

6. A szerződő fetek kijelentik, hogy a Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a mindenkor
hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó r3^'Il<^és,eit (különösen a Ptk. 6:193-6:201. §} tekintik
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irányadónak azzal, hogy nem hagyhatóak fígyelmen kívül egyéb, a szerződés tárgyára vonatkozó
jogszabályok előírásai sem.

A felek e szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás és értelmezés után jóváhagyólag
aláírták.

Pilisborosjenő, 2020. június23.

^HÍ'KeiWMTSzabads&g út 276.
B-mail: #iroda^mail^
céácsy^"'; }W?s5'i
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VÉLEMÉNYELTÉRÉS

A Pilisborosjenö-Lazarét Viziközmű Társulat vagyon átadásáról
szóló MEGÁLLAPODÁSHOZ

Pilisborosjenő-Lazarét Víziközmű Társulat (székhelye: 2097 Pilisborosjenö, Tücsök utca
27; cégjegyzékszám: 13-16-000165; adószáma: 14637298-1-13; statísztikai számjele:
14367298-7112-214-13; képviseli: Juhász János (2097 Pilisborosjenö, Tücsök utca 27. ) IB
elnök, és Kövesi Károly (2097 Pilisborosjenö. Ilona utca 9. ) és Dr. Tóth István (Üröm,
Rákóczi u. 97.) IB tagok, mint átadó - a továbbiakban: Atadó Víziközmű Társulat
/továbbiakban átadó/

valamint a Pilisborosjenő Község Önkormányzata (2097 Pilisborosjenő, Fö út 16;
Nyilvántartó hatóság: Magyar Allamkincstár; PIR száma: 734664; Adószáma: 15734666-2-
13; statisztíkai számjele: 15734666-8411-321-13, törvényes képviselöje: Tömöri Balázs
polgármester), mint átvevö - továbbiakban: Atvevő Onkormányzat /továbbiakban átvevő/
által a kötelezö vagyonátadás tárgyában átadott megállapodást Atadó kizárólag
véleményeltéréssel írhatja alá, mivel az több helyen ellentétes a jogszabályokban
megjelöltekkel. Átvevö az egyeztetések során a véleményeltéréseket nem fogadta el. A
vagyon átadása 7 éve az Atvevő oldalán nem történt meg, így Atadó szűksé szerűen
fogadja el az Atvevö által létrehozott megállapodást.

A véleményeltérés a késöbbiek során esetlegesen induló peres eljárásokban, hatósági
vizsgálatokban felhasználásra kerül. A vélemény eltéréssel egységes szerkezetű megállapodás
nemjöhetett létre. Ennek indoka, hogy az Atvevö által elkészített megállapodás módosítására
Atvevö nem adott lehetöséget. Ugyanakkor a vagyonátadás rendezése - fígyelemmel a
MAGYAR ENERGETIKAI és KÖZMŰSZABÁLYOZÁSI HIVATAL által adott határidöre
és elöírásaira, - továbbá arra, hogy Atadónak a megállapodást el kellett fogadnia a Lazaréti
település 10 éves közmüellátásának meghiúsulásának elkerülése miatt. Tekintettel arra, hogy
a véleményeltérés a megállapodásban, mint annak szerves része nem volt elhelyezhető, az
Atadónak más lehetöség hiányában ajelen kíilön iratba kellett foglalnia a véleményeltérését.

Vélemén eltérések 'elölése a me álla odás szerkezete szerint:

l. / Preambulum /l/ bekezdéséhez:

Jogutód nélkül az Atadó csak a 160/1995. /XII. 26., Korm. rendelet 16/J §./!/ bek. alapján
szűnhetne meg. Mivel azonban jelen idöben nincs elfogadott Alapszabálya és az Atvevővel
szemben, ezen okból Jognyilatkozat pótlása iránti per" van folyamatban, a Vkt. a jelen
időben nem tudja elhatározni ajogutód nélküli megszűnését. Tehát a megállapodás ellentétes
ajogszabállyal.

2., Preambulum /2/ bekezdéséhez:

Az Atadó nem írhatja le, hogy az átadást a 160/1995. /XIII-26./ hatályos jogszabály szerinti
"egyenes és direkt következményeként lebonyolítandó elszámolási eljárás, majd a megszünés
folyamatát, valamint a felek ebböl eredö kölességeit és kötelezettségeit is részletesen
szabályozza, melyet a Felek magukra nézve kötelezönek tartanak és arra törekszenek, hogy e
szerint járjanak el. Mindeközben figyelemmel lesznek az egyéb, így különösen az
önkormányzati oldalt érintö jogszabálx.o^. ^a'g- fpglalt elöírásokra. Atadó rögzíti, hogy a
megállapodás csak és kizárólag az Atad ^zó jogszabályokban foglaltáEKarellentétes
az Átvevöre vonatkozó szabályokkal n éte^^
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3., Preambulum /4/ bekezdéséhez:

Atadónak nem kell nyilatkoznia, hogy a "megállapodás aláírását követöen nem hoz létre
közművet és új közmű építésébe nem kezd" mert azt maga a jogszabály tiltja. Átadó a
viziközművek kiépítését befejezte, kivéve a csapadékvíz elvezetést, amelyet az útépítés
megépítésével együtt lehet elvégeztetni, azonban az Atvevö immáron 3 éve a szükséges
elöírásoknak megfelelő engedély módosítását visszatartja.

II. Megállapodás 2./ pontjához:
Atadó folyamatosan hívta és hívja fel az Átvevö fígyelmét. hogy az Atvevö önkonnányzatnak
mindaddig nem állhat szándékában a közműfejlesztés teljes körű befejezése, amíg az általa is
hivatkozott és hatályában fenntartott 2004 évi megállapodás módosítására, vagy
megszüntetésére nem kerül sor. Ezt még akkor sem teheti meg, ha egyes tulajdonosok
támogatják a szándékot, az átvállaláshoz. Valamennyi a megállapodásban részt vett
tulajdonosok, illetvejogutódaik hozzájárulása szükséges.

Megállapodás 5./ pontjához:
Atadó kizárólag az átadásra kerülö vagyon-, per-, és teher menteségét jelentheti ki. További
igények felmerüléséröl nem rendelkezhet.

Megállapodás 8./pontjához:
Az átadó a megállapodás aláírásától és a vagyon átadásától számított 30 napon belül a
160/1995. /XI.26. / Korm. rendelet szerinti elszámolással történö megszűnési eljárást akkor
indíthatja meg, ha a Cégbíróság elfogadja ajognyilatkozat pótlása tárgyában hozandó ítéletet
és az jogeröre emelkedik. Ennek az idötartama nem határozható meg. Ezért kezdeményezte
számtalan alkalommal az Atadó, hogy az Atvevö az Alapszabály elíbgadásáról szóló döntését
mielöbb hozza meg. Mivel jelen idöben nincs az Atadónak Alapszabálya az Atvevö
nyilatkozatának hiányában, ez ügyben a fenti eljárást fízikailag nem tudja megindítani. Ehhez
ugyanis közgyűlési határozat szükséges, melyet Alapszabály hiányában nem tud létrehozni.
Atadó mindezek ellenére a megjelölt idön belül elindítja az els/ámolási eljárást és azt a
Cégbíróság fogja megítélni, hogy elfogadja-e, vagy visszautasitja.

III. A jogviták végleges lezárása:
1. ponthoz: Atadó bejelentheti az elállásokat, azonban a II. és III. r. alperesek hozzájárulása is
szükséges a megszüntetésekhez.

IV. Meghatalmazások, képviseletí jog:

Atadó nyilatkozik, és tájékoztatja az Átvevőt, hogy az illetékes Cégbíróság a kényszertörlési
eljárást tartalmazó végzését kiadta és abban a müködéstöl eltiltást is megjelölte, azonban ez a
Végzés nem jogerös és mindaddig, amíg jogerös végzés e lekintetben nem születik,
jogosultnak tartja magát a vagyon átadás rendezését célzó intézkedések megkötésére.

Pilisborosjenő, 2020 év Cí-'-- . ( hó/bnapján.-l:f.
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