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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 10-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén
készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a BKÜ Kft. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közötti
  Budakalász Város kommunális szennyvíz átadás-átvételi szerződés  
 jóváhagyása

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

120/2012.(V.10.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat
mellékletét képező, a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. és a Fővárosi
Csatornázási Művek között kötendő szerződés tartalmát tudomásul veszi.
Ez a tudomásulvétel Budakalász Város Önkormányzata részére pénzügyi
kötelezettséget nem keletkeztet

Felelős: Kroó József, a BKÜ ügyvezetője
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette



SZENNYVÍZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság (cím: 1087  Budapest,
Asztalos Sándor u. 4. cégjegyzékszám: 01-10-042418, adószám:10893850-2-44, statisztikai számjel:
10893850-3700-114-01, számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt., pénzforgalmi jelzőszám:
10102093-04853203-01000002,                                       
aláírásnál képviseli:  Palkó György Vezérigazgató és dr. Medovárszki Éva Vezérigazgató helyettes),
mint az agglomerációs szennyvíz fővárosi csatornahálózatba történő befogadását és elvezetését
biztosító Átvevő – továbbiakban Átvevő -
másrészről
a Budakalász Közmű Üzemeltető Kft. (Székhely:.Budakalász, 2011 Szentendrei út 24.
cégjegyzékszám:  13-09-098603,   adószám: 13255059-2-13, statisztikai számjel:.13255059 3700 113
13, számlavezető Bank: Raiffeisen Bank, bankszámlaszám: 12001008-00105999-00100000,
aláírásnál képviseli Kroó József),   mint közszolgáltatást végző, az agglomerációs szennyvíz fővárosi
csatornahálózatba  történő bebocsátását végző Átadó – továbbiakban Átadó – között, az alulírott
napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Felek megállapítják, hogy Átadó – Budakalász város önkormányzata megbízása alapján -, mint a
település közcsatorna-hálózatait üzemeltető társaság, Budakalász város közigazgatási területén
keletkező szennyvizek összegyűjtését és elvezetését végzi.
A jelen eseti megállapodás értelmében Átvevő Budakalász város csatornahálózatában összegyűjtött
kommunális szennyvíz átvételére/befogadására, Átadó az ellenérték Átvevő részére történő
megfizetésére köteles az alábbi feltételek szerint.
1. 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban Átadó átadja, Átvevő átveszi/befogadja

Budakalász város csatornahálózatában a megjelölt időtartam alatt összegyűjtött kommunális
szennyvizet.

2. Az agglomerációs szennyvíz átadás-átvétel teljesítési helye:  Budakalász területéről nyomócsövön
ékező szennyvizek fővárosi fogadási pontja Budatest III., Hadrianusz és Madzsar utca
kereszteződésének közelében üzemelő, 60 cm belm. közcsatorna végaknája. A fővárosi fogadási
ponton kizárólag a szennyvizek átadására/átvételére van lehetőség.

3. A jelen szerződés aláírásakor hatályos 4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. rendelet 2.§. (8) bekezdése szerint
a Budapest Főváros szennyvíz-agglomerációjához tartozó településekről a Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt.-vel kötött szennyvízátadás-átvételi szerződéssel rendelkező települési önkormányzatok,
illetve a település szennyvízközműveit működtető közszolgáltatók által a fővárosi
közcsatornahálózatba bevezetett/átadott szennyvizek mért mennyiségére az egyébként fizetendő
mindenkori csatornahasználati díj 40%-kal csökkentendő. Ha a szennyvízátadás-átvételi
szerződéssel rendelkező települési önkormányzatok, illetve a település szennyvízközműveit
működtető közszolgáltatók által a fővárosi közcsatorna-hálózatba bevezetett/átadott szennyvizek
mért mennyisége az évi egymillió köbmétert meghaladja, az egyébként fizetendő
csatornahasználati díj az évi egymillió köbmétert meghaladó mennyiségre 50%-kal csökkentendő.
A szennyvíz-agglomerációs bevezetési díjkedvezmény az áthárított vízterhelési díjra nem
vonatkozik.

4. A csatornahasználati alapdíj a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által megállapított fővárosban
mindenkor érvényes díjjal azonos.

5. A 2011. évre érvényes, Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által megállapított csatornahasználati
alapdíj mértéke 325,30 Ft/m3+Áfa, melyből a

                   -   szennyvízelvezetési díj 306,73 Ft/m3 +Áfa,
                   -   vízterhelési díj 18,57 Ft/m3+Áfa.
6.   A jelen szerződés aláírásakor a 2011. évre érvényes - évi egymillió köbméter átadott

szennyvízmennyiségig - 40%-os szennyvíz-agglomerációs díjkedvezmény figyelembe vételével
számított csatornahasználati díj mértéke  202,61 Ft/m3+Áfa, melyből a
              -    szennyvízelvezetési díj 184,04Ft/m3 +Áfa,

         -    vízterhelési díj 18,57 Ft/m3+Áfa.
7.    A 2011. évre érvényes - évi egymillió köbmétert meghaladó átadott szennyvízmennyiségre

vonatkozó - 50%-os szennyvíz-agglomerációs díjkedvezmény figyelembe vételével számított
csatornahasználati díj mértéke 171,94 Ft/m3+Áfa, melyből a

                  -    szennyvízelvezetési díj 153,37 Ft/m3+Áfa
            -    vízterhelési díj 18,57 Ft/m3+Áfa.

8. Az 1. pontban leírt tevékenység Átvevőt megillető ellenértéke a 40%-os agglomerációs
díjkedvezmény figyelembe vételével jelen eseti megállapodás értelmében a 2011.01.01.



-2011.12.31. közötti időszakban átadott /átvett 312.995 m3 szennyvízmennyiség után
63.415.917.-Ft +Áfa azaz Hatvanhárommillió-négyszáztizenötezer-kilencszáztizenhét forint +Áfa.

9. Átadó vállalja, hogy a 2011. évre vonatkozó szennyvízmennyiség után a jelen megállapodás 8.
pontjában a 40%-os  szennyvízfogadás agglomerációs díjkedvezmény figyelembe vételével
megállapított csatornahasználati díjat az Átvevő által kibocsátott számla alapján legkésőbb 2012.
július 30-ig  átutalással kiegyenlíti.

10. Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó késedelmes fizetése esetén, Átvevő a Ptk.
301/A. §. –ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag, cégszerűen írták alá, azzal, hogy kijelentik, rendelkeznek a szerződés aláírásához
szükséges jogosultságokkal és/vagy felhatalmazásokkal.
Budapest, 2012. április …....

 ……………………………………      ……………………………………… 
         Budakalász Közmű                                   Fővárosi Csatornázási Művek
            Üzemeltető Kft.                        Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átadó                                       Átvevő

Ellenjegyezte:          
Budakalász Város Önkormányzata


