
……./2015.(VI.25.) határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 mely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(továbbiakban Önkormányzat) 

 Székhelye:  6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 Teljes jogú képviselője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

 KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03 

 Adószám: 15724540-2-03 

 Számlaszám: 11732002-15337544 

 Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt 

 másrészről a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. ) 

Székhelye: Kecskemét, Izsáki út 13. 

Teljes jogú képviselője: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

Cégjegyzék szám: 03-10-100039 

Adószám: 10734702-2-03 

KSH szám:  10734702-3600-114-03 

 Számlaszám: 12076903-00165296-00100006 

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. 

Önkormányzat és BÁCSVÍZ Zrt. együtt: Felek  

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek megállapítják, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. a 2014. évben fejlesztésre 265 000 000,-Ft 

összeget különített el. 

 

 

2. Az 1. pont szerinti fejlesztési forrás terhére Felek a következő beruházások megvalósítását 

határozzák el: 

 

 Munka megnevezése 

1.  Kecskeméti Fürdő önellátó vízellátásra való áttérést megelőzően fennálló 

szerződéses kötelezettségek rendezése, illetve a létesítendő egyedi 

vízellátó rendszer üzemeltetésére vonatkozó tanulmány készítése, 

gazdaságossági vizsgálata 

2.  Batthyány u. – Dobó krt. – Trombita u. közötti szakaszán – NA50 beton 

csapadékcsatorna felújítása, két méter szélességben sávos burkolat 

helyreállítással 

3.  Kálvin tér NA40-es csapadékcsatorna felújítása 

4.  Párkány u-ban meglévő NA300 KGPVC gerinc szennyvízcsatorna 

meghosszabbítása 50 m hosszban 

5.  Frangepán sétány KIK-FOR Kft. belső ivóvíz hálózatának 

rekonstrukciója, csatlakozás kiépítése a Rákóczi u., Bocskai u. 

csomópontokban 

6.  Szikkasztómezős gyephézagos burkolólappal kialakított árok illetve 

szikkasztó mező (Hegedűs köz, Művész u., Mátyás király krt., Babits M. 



 

3. A Kecskeméti Fürdő önálló vízellátásra való átállásáig rendezni kell a Hírös-Sport 

Nonprofit Kft. ezt megelőző időszakra vonatkozó szerződéses kötelezettségeit nettó 

85 074 051-Ft összeg erejéig, melynek céljából az Önkormányzat, a BÁCSVÍZ Zrt. és a Hírös 

Sport Nonprofit Kft. külön megállapodást köt. 

 

4. A Kecskeméti Fürdő egyedi vízellátó rendszerének üzemeltetésére vonatkozó 

tanulmánytervet a Bácsvíz Zrt. 450 EFt + Áfa összegért elkészítteti. Ezen összeggel csökken 

az Önkormányzat részére átutalásra kerülő fejlesztési összeg. 

 

5. A Batthyány u. – Dobó krt. – Trombita u. közötti szakaszán NA 50 beton csapadékcsatorna 

felújítását, két méter szélességben sávos burkolat helyreállítással a Bácsvíz Zrt. 15 000 000,-

Ft + ÁFA összegért elkészítteti. Ezen összeggel csökken az Önkormányzat részére átutalásra 

kerülő fejlesztési összeg. 

 

6. Az elkülönített 265 000 000,-Ft csökkentésre kerül a 3., a 4. és az 5. pontban szereplő 

tételekkel. A fennmaradó 160 304 449,-Ft összeget a BÁCSVÍZ Zrt. végleges 

pénzeszközátadás jogcímen 2015. július 31-ig fizeti meg átutalással az Önkormányzat részére.  

 

7. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban jelen megállapodást aláíró felek 

hatáskörtől függően kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

 

9. Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Kecskemét, 2015. 

 

 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia polgármester Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata BÁCSVÍZ Zrt. 

u., Daróczi köz, Kard u.) kiépítése 

7.  Padka és árokrendezések a város területén (Petőfiváros, Alsószéktó, 

Hunyadiváros, Műkertváros) 

8.  Lakossági önerős útépítésekhez szükséges csapadékvíz elvezetési 

rendszerek kiépítése (zárt csapadékvíz elvezető, illetve nyílt szikkasztó 

jellegű) 

9.  Víznyelők elhelyezése (Sarkanttyú u., Karinthy u., Daróczi köz, Bihar u., 

Tatay u.) 

10.  Ejektoros kutak áthelyezése (Mezei u., Kossuth krt.) 

11.  A város területén hiányzó tűzcsapok elhelyezése egyedi igény felmerülése 

esetén 

12.  Déli Iparterületen vízellátás és szennyvízelvezetés kiépítése 


