
 
A Képviselő-testület 139/2017. (IV. 6.) sz. kt. határozatának melléklete  

 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 
mely létrejött 
Kaszaper Község Önkormányzata  
(5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1., adószám: 15725204-2-04, törzsszám: 725206)  
ellátásért felelős  
és  
Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
(5700 Gyula, Szent László u. 16. cégjegyzékszám: 04 09 003599, adószám: 11056218-2-
04) üzemeltető  
között az alábbiak szerint. 
 
Az ellátásért felelős és az üzemeltető 2014. április 30. napján határozott időre (15 év) 
bérleti üzemeltetési szerződést kötöttek a közműves ivóvízellátás és a közműves 
szennyvízelvezetéssel és szennyvíztisztítással kapcsolatos vízi-közmű szolgáltatási 
feladatok elvégzéséről. 
 
1. A felek megállapodnak, hogy a fent írt üzemeltetési szerződést közös megegyezéssel 
2017. december 31. napjával megszüntetik. 
 
Az ellátásért felelős megteszi a jogszabályban írt intézkedéseket az új üzemeltető 
kiválasztására, s erről a jelenlegi üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatja, különös tekintettel 
az ellátásért felelős üzemeltetési egységében foglalkoztatottak munkaviszonyának 
megszüntetése tárgyában. 
 
2. Az ellátásért felelős az üzemeltetési szerződés megkötésekor tagja volt az üzemeltetőnek, 
100.000.- (egyszázezer) Ft névértékű üzletrésszel rendelkezett. Az üzletrész jelenlegi 
tulajdonosa a KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1., cégjegyzékszám: 04-
09- 007141, adószám: 13766762-2-04), amely az ellátásért felelős egyszemélyes társasága. 
 
Az ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy alapítóként meghozza azokat a 
határozatokat, mely alapján a KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felajánlja megvásárlásra a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft-ben meglévő egész üzletrészét - a társaságban fennálló esetleges 
kötelezettségeken kívül – per-, teher- és igénymentesen Gyula Város Önkormányzatának a 
névértékkel megegyező vételáron.  
 
Az ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy az elfogadásra kerülő eladási ajánlat 
alapján alapítóként meghozza azokat a határozatokat, amely szükséges az üzletrész 
adásvételi szerződés megkötéséhez. 
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3. A felek rögzítik, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő szerződés 2. sz. 
melléklet VI. pontja alapján az üzemeltető „kiegészítés befizetése” jogcímén 2015. évre 
10.898.827.- (tízmillió nyolcszázkilencvennyolcezer nyolcszázhuszonhét) Ft, 2016. évre 
még nem számszerűsített követelést érvényesít. A 2016. évre érvényesíteni kívánt összeg 
meghatározására a 2016. évi mérleg elfogadása után kerülhet sor. Az üzemeltető a bérleti-
üzemeltetési jogviszony megszűnéséig felmerülő igényét is érvényesíti az ellátásért 
felelőssel szemben. A követeléseket az ellátásért felelős vitatja. A 2015. évre érvényesített 
összeg vonatkozásában az üzemeltető fizetési meghagyást kezdeményezett, melynek az 
ellátásért felelős ellentmondott.  
 
A felek megállapodnak, hogy a „kiegészítés befizetése” jogcímen támasztott és minden más 
felmerülő követelésről az egyeztetéseket tovább folytatják. Az e tárgyban fennálló jogviták 
a megállapodás 1. és 2. pontjában írtak hatályát nem korlátozzák.   
 
4. A felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnésének bejelentésében, a 
tevékenységnek az új üzemeltetőnek való átadásában, s minden más szükséges intézkedés 
megtételében együttműködnek, s rendszeresen tájékoztatják egymást. 
 
5. Jelen megállapodás keretében nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv. továbbá a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 
6. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitáikat békés úton próbálják rendezni. 
 
7. Jelen megállapodást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Kaszaper, 2017. …………….  Gyula, 2017……….. 
 
 
 

  

_______________________________  ______________________________ 
Kaszaper Község Önkormányzata  Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

képviseletében  képviseletében 
……………….  Daróczi László 

polgármester  ügyvezető 
 


