
 
 
 

 
 

19/2020. (II. 13.) határozat melléklete 

 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 

 

 

 

amely létrejött  

egyrészről: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH szám: 15724540-8411-321-03 

adószám: 15724540-2-03 

PIR szám: 724540 

bankszámlaszám: 11732002-15337544  

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

mint ellátásért felelős önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről: „BÁCSVÍZ” Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (mint üzemeltető, továbbiakban: Üzemeltető) 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13. 

Teljes jogú képviselő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

Adószám: 10734702-2-03 

Cégbírósági szám: 03-10-100039/1992-606 

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.  

Számlaszám: 12076903-00165296-00800005 

 

Önkormányzat és Üzemeltető továbbiakban együttesen: Szerződő felek között az alulírott 

helyen és időben a következő feltételek szerint: 

 

1. Előzmények 
 

1.1. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzatot feladat-ellátási körébe tartozóan 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 16. § (5) 

bekezdés b) pontja alapján a csapadékvíz elvezetésről való gondoskodási kötelezettség 

terheli. 
 

1.2. Szerződő felek az 1. pontban foglalt feladat ellátására 2018. december 14. napján 

üzemeltetési szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek. 

 

2. Fenti előzményeket követően Szerződő felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. 
 

2.1. Szerződő felek a Szerződés II.1.3. pontját a következő bekezdésekkel egészítik ki:  

„A kötelezettség ellátását biztosító eszközök idegen tulajdonú, de önkormányzati 

üzemeltetésben álló elemeit a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.” 

 

2.2. Szerződő felek a Szerződés II. 5.2. pontját az alábbi negyedik francia bekezdéssel 

egészítik ki: 

           „- a 3. számú mellékletben rögzített elemek vonatkozásában az üzemeltetés, karbantartás 

anyag- és személyi jellegű ráfordításai, valamint a nyomvonal méterben kifejezett 

hossza után megfizetendő közműadó.” 
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2.3. Szerződő felek a Szerződés mellékleteit jelen szerződés-módosítás mellékletével 

egészítik ki. 

3. Egyebekben Szerződő felek a Szerződést változatlan hatállyal fenntartják. 

 

Szerződő felek jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás 

és egyező értelmezés után jóváhagyólag írják alá. 

 

Kecskemét, 2020.  

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kurdi Viktor 

elnök-vezérigazgató 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

„BÁCSVÍZ”  

Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

 

 

Záradék: 

 

Jelen szerződés megkötéséről a közgyűlés …/2020.(II. 13.) számú határozatában döntött és 

felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. 
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Üzemeltetési szerződés 1. számú módosítás melléklete 

 

3. sz. melléklet 

 

 

Csapadékvíz-elvezető rendszer idegen tulajdonban és az 

Önkormányzat üzemeltetésében álló elemei 

 

 
Sor 

szám 
Megnevezés 

Bruttó érték 

(Ft) 

1. Szolnoki úti vasúti jármű- és gyalogos aluljáró csapadékvíz-elvezető rendszer 

elemei 

 

 
 


