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Soproni Vízmű Zrt-vel kötött szerződések megújítása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2018. november 22-én a Soproni Vízmű Zrt. megkereste önkormányzatunkat, hogy az 

önkormányzatokkal kötött szerződések pontosításra szorulnak, több helyen jogszabályi változás is 

volt, illetve egy önkormányzat,  Pusztacsalád kilép a fejlesztési megállapodás alanyi köréből és 40 

önkormányzat helyett 39 önkormányzat köt új megállapodást a Vízművel. 

 

A Vízmű egyesével végigvette a szerződéseket- Bérleti-üzemeltetési szerződés, fejlesztési 

megállapodás, a korábbi megállapodás megszüntetése, a megbízási szerződés a Közös Pénzügyi Alap 

számláinak vezetésre és a beruházási vállalkozási keretszerződés-, az azokban lévő változásokat. 

 

 Az 1. számú melléklet taglalja részletesen, hogy melyik szerződésben, mi változott, így annak 

megismétlése fölösleges.  

A szerződések nagy száma miatt csak az 1. számú mellékletben a Vízmű levél kerül kiküldésre, a 

szerződés-tervezetek pedig e-mail formában.  

 

 

Tavalyi év végén már a Vízmű javasolta, hogy a beruházási keretszerződés ( mely 5 évre szólt, és 

tavaly év végén járt le ) csak egy évre kerüljön megkötésre, mivel 2019. január elsejétől - a 

jogszabályokkal és a vonatkozó MEKH határozattal összhangban - várhatóan változik a Közös 

Pénzügyi Alap jelenleg kialakított működésének rendje, és emiatt közösen újra kell gondolni többek 

között ezt a szerződést is.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a Bérleti-üzemeltetési szerződés, fejlesztési megállapodás, a korábbi megállapodás 

megszüntetése, a megbízási szerződés a Közös Pénzügyi Alap számláinak vezetésre és a 

beruházási vállalkozási keretszerződés elfogadását, és a polgármester felhatalmazását annak 

aláírására.  

 

……./2018(……) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Soproni Vízmű 

Zrt. által készített beruházási vállalkozási keretszerződés-tervezetet, a bérleti-üzemeltetési 

szerződés-tervezetet, fejlesztési megállapodás-tervezetet, a korábbi megállapodás 

megszüntetése-tervezetet, a megbízási szerződés-tervezetet a Közös Pénzügyi Alap 

számláinak vezetésre és felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti szerződések 

aláírására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: szerződés szerint  

 
Nagycenk, 2018. december 6. 

 

 

       Csorba János   

        polgármester 


