EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám:
11746005-15416566
Adóigazgatási szám:
15733562-2-17
Képviseli:
Ács Rezső polgármester
mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”)
másrészről a
NAGY FERENC
Címe:
Születési hely, idő:
Bankszámlaszám:
Adóazonosító jel:
Személyi igazolvány száma:

7100 Szekszárd, Csap utca 20.
Csanádpalota, 1951.07.09.
71900065-10048160
8308694365
109467PA

mint Kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”),
harmadrészről
KAVECZKITERV MÉRNÖK IRODA KFT.
Címe:
1036 Budapest, Bajnok u. 27. 1. em. 16.
Bankszámlaszám:
11746005-20136882-00000000
Adóigazgatási szám:
13958642-2-42
Képviseli:
Kaveczki Gergely ügyvezető
mint Tervező (a továbbiakban: „Tervező”, továbbiakban együttesen „Felek”) között az
alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:
I. ELŐZMÉNYEK
I.1. Kérelmező javaslattal élt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy a
Szekszárd külterület 10709 helyrajzi szám alatt nyilvántartásba vett ingatlanához kapcsolódó
ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna kiépítéshez való önkormányzati hozzájárulás esetén, a
tervezés, engedélyezés költségeit maradéktalanul átvállalja.
II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
II.1. Felek jelen megállapodás I.1. pontjában hivatkozott ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna
kiépítése érdekében az alábbi megállapodást kötik:
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II.2. Önkormányzat megbízza a Tervezőt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
ivóvízhálózatához csatlakozóan az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna Kérelmező 10709
helyrajzi szám alatti, ingatlan-nyilvántartásba felvett ingatlanához történő kiépítésére
vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervezési munkák ellátására
és a tervek jóváhagyása esetén az engedélyezési eljárás Önkormányzat nevében történő
benyújtására és lebonyolítására.
II.3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy amennyiben Tervező által elkészített terv jóváhagyásra
kerül, átadja az engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi és kezelői nyilatkozatokat
Tervező részére.
II.4. Önkormányzat vállalja, hogy a jogerős vízjogi létesítési engedély kézhezvételét követően
Kérelmezőt haladéktalanul értesíti.
II.5. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás II. 2. pontjában meghatározott helyrajzi
szám alatt nyilvántartott ingatlan vonatkozásában az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna
kiépítését és üzembe helyezését kizárólag az E.R.Ö.V. Zrt. (továbbiakban: Vállalkozó)
végezheti.
II.6. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat és a Kérelmező a jogerős vízjogi létesítési
engedély kiadását követően az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna kiépítésére és üzembe
helyezésére önkormányzati ingatlanon végzendő beruházásként E.R.Ö.V. Zrt.- vel vállalkozási
szerződést köt. Továbbá rögzítik, hogy a felmerülő költségeket a Kérelmező viseli.
II.7. Felek megállapodnak, hogy a kivitelezéshez megkezdéséhez szükséges munkaterület
átadáson, valamint a Vállalkozó készre jelentését követő átadás-átvételi eljáráson
együttesen vesznek részt.
II.8. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján a
készre jelentett víziközmű a kivitelező önkormányzat részére történő maradéktalan átadás átvételével jogszabályban előírtaknak megfelelően Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata kizárólagos tulajdonába kerül.
II.9. Kérelmező kijelenti, hogy az elkészült és maradéktalanul átvett ivóvízvezeték és
szennyvízcsatorna üzemeltetését az E.R.Ö.V. Zrt. látja el.
III. KÖLTSÉGVISELÉS
III.1. Kérelmező kijelenti, hogy a jelen megállapodás II. pontjában megjelölt ivóvízvezeték
tervezésével, engedélyeztetésével és kivitelezésével kapcsolatos valamennyi költség, díj
fizetését vállalja.
Továbbá kijelenti, hogy az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna létesítésével és
üzemeltetésével kapcsolatos költségek tekintetében az Önkormányzat felé semmilyen
követeléssel nem él.
III.2. Önkormányzat kijelenti, hogy jelen megállapodás II. pontjában hivatkozott ivóvízvezeték
és szennyvízcsatorna Önkormányzat általi átvételét követő 5 éven belül Kérelmező részére
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lehetővé teszi, hogy az Önkormányzattal való egyeztetést követően meghatározza, hogy az
ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna nyomvonalán elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosai
ráköthetnek-e az ivóvízvezetékre, azzal hogy, azért maximum a jelen Megállapodás során
létesülő közművek Kérelmező általi számlával igazolt ráfordításának és a vezetékekkel
érintett bekötetlen ingatlanok számának hányadosával egyező összegű hozzájárulás
Kérelmező részére történő teljesítésében állapodjanak meg.
III.3. A hozzájárulás teljesítésének módja, valamint számviteli és adózási szempontból
történő szabályosságáért Kérelmező a felelős.
IV. KAPCSOLATTARTÁS
IV.1. Felek a Megállapodás teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján
messzemenően együttműködnek, folyamatosan konzultálnak. A Felek az együttműködésre
jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Önkormányzat részéről
név: Kovács Szilveszter
telefon/telefax: 20/227-3797
e-mail: kovacs.szilveszter@szekszard.hu

Kérelmező részéről:
név: Nagy Ferenc
telefon/telefax: 30/604-8120
e-mail:

Tervező részéről:
név: Kaveczki Gergely
telefon/telefax: 20/922-7383
e-mail: gergo@kaveczki.hu
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
V.1. Tervező és Kérelmező kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősülnek. Felek
egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az
Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, Tervező által kitöltött és jóváhagyott
átláthatósági nyilatkozat.
V.2. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos
rendezés nem vezetett eredményre.
V.3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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V.4. A Felek képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy jogosultak a Fél képviseletére,
továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők
kijelentik továbbá, hogy a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal
rendelkeznek.
V.5. Jelen együttműködési megállapodás hat darab egymással teljesen megegyező
példányban készült. A megállapodás példányaiból négy darab eredeti példány az
Önkormányzatot, egy darab eredeti példány a Tervezőt, egy eredeti példány a Kérelmezőt
illeti meg.
Felek a négy számozott oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával
saját kezűleg aláírták.

Szekszárd, 2017. október

……………………………………
Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Ellenjegyzés

……………………………………
Nagy Ferenc
tulajdonos
Kérelmező

Ellenjegyző neve és
beosztása

Pénzügyi ellenjegyzés

Tamási Anna
Igazgatóságvezető

Jogi ellenjegyzés

dr. Molnár Kata

……………………………………
Kaveczki Gergely
ügyvezető
KaveczkiTerv Mérnök Iroda
Kft.
Tervező

Dátum

Aláírás

Jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági
……………………………… sz. határozatában a Megállapodást jóváhagyta.
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