
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t  

 

 

 a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 pályázati jelű szennyvízberuházás projekt keretén belül 

beszerzett munkagép és a hozzá tartozó kiegészítő eszközök üzemeltetésbe adására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő:  P.H. Településfejlesztési Osztály 

             

 

 

 

Ózd, 2016. január  28.



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 

pályázati jelű szennyvízberuházás megvalósításáról, az elnyert pályázat támogatási 

feltételeinek elfogadásáról a Képviselő-testület 220/2011.(VII.28.) határozatában döntött.  

 

 

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le „Ózd Város szennyvíztisztító telepének 

FIDIC SÁRGA könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására, a szükséges tervezési 

feladatokkal együtt, azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060” projekt kapcsán a 

közbeszerzési eljárásról szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján. A 

közbeszerzési eljárás nyertese a Veolia Water Solutions  Technologies Magyarország Zrt. (a 

továbbiakban: Vállalkozó). 

A vállalás részeként a szennyvíztisztító telepen iszapkomposztálási technológia helyi 

telepítése és a komposztáláshoz kapcsolódó eszközbeszerzés is megtörtént, melyhez 

Vállalkozó – többek között - az alábbi munkagépet és a hozzá tartozó kiegészítőket vásárolta 

meg, és tulajdonjogát átruházta Ózd Város Önkormányzata részére: 

MTZ-820 erőgép szöghajtásos 

 KHR-80 E Hidr. homlokrakodó alapgép 

 KHR felszerelési egységcsomag 

 EK-2150 0,6 m3 kanál 

 

A gépjármű adatai: 

Forgalmi rendszám: YME-084 

Alvázszám: 808194314 

Motorszám: 878133 

Gyártmány: MTZ 

Típus: BELARUS-820 

Típus-jóváhagyási szám: 400-7584 

Szín: 04 Piros 

Hajtóanyag: gázolaj 

Hengerűrtartalom 4750 cm3 

Gyártási év: 2014 

Szállítható személyek száma: 1 fő 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 1-től 2028. december 

31-ig a város egységes ivóvízellátásának, a közműves szennyvíz elvezetésének és 

tisztításának biztosítása érdekében a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

35. § (2) bekezdésében meghatározott működési engedély feltételeknek megfelelő vízközmű 

szolgáltatóval, az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel (székhely: 3700 

Kazincbarcika, Tardonai u. 1. cégjegyzékszám: 05-10-000123) (a továbbiakban: ÉRV Zrt.) 

biztosítja a szolgáltatást. 

 

Javaslat 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy Ózd Város Önkormányzata 2016. február 1-től 2028. 

december 31-ig kössön üzemeltetési megállapodást az ÉRV Zrt-vel fenti gépjármű 

vonatkozásában. A gépjármű használatáért az ÉRV Zrt. 60.000,-Ft+ÁFA/hó használati díjat 

fizet az Önkormányzat részére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására. 

 



 

H a tá ro za t i  j av as la t  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2016.(I.28.) határozata 

 

a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 pályázati jelű szennyvízberuházás projekt keretén belül 

beszerzett munkagép és a hozzá tartozó kiegészítő eszközök üzemeltetésbe adásáról 

 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező YME-084 forgalmi 

rendszámú, MTZ gyártmányú, BELARUS-820 típusú, lassú járművet és a hozzá 

tartozó kiegészítő eszközöket -  KHR-80 E Hidr. homlokrakodó alapgép, KHR 

felszerelési egységcsomag, EK-2150 0,6 m3 kanál - az Északmagyarországi 

Regionális Vízművek Zrt.  ( Székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) 

üzemeltetésébe adja 2016. február 1-től 2028. december 31-ig, 60.000 Ft+ÁFA/hó 

használati díj ellenében a határozat 1. mellékletét képező üzemeltetési szerződésben 

részletezett feltételekkel. 

 

2. A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában szereplő járművet forgalomképesség 

szempontjából korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősíti. 

 

 

Felelős:  
- Eszközök üzemeltetéséért: ÉRV Zrt. vezérigazgatója 

- Okiratok előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

- Okiratok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő:  
döntést követően azonnal 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a …/2016.( I.28.) határozathoz 

Üzemeltetési megállapodás 
 

amely létrejött Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1., KSH törzsszám: 

15726487-8411-321-05, adószám: 15726487-2-05, képviseli: Janiczak Dávid polgármester), 

mint Üzemeltetésbe adó –  

másrészről az  ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (képviselő: Ritter 

Géza vezérigazgató, Székhely: 3700 Kazincbarcika; Tardonai út 1. sz., Cégbíróság: Miskolci 

Törvényszék, Cégjegyzékszám: 05–10-000123; adószám: 11069186-2-05) mint Üzemeltető 

(továbbiakban együtt: Felek) között,  

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1.)    A Felek rögzítik, hogy a megállapodás tárgyát képező YME-084 forgalmi 

rendszámú, MTZ gyártmányú, BELARUS-820 típusú gépjármű (továbbiakban: 

gépjármű) és a hozzá tartozó kiegészítők -  KHR-80 E Hidr. homlokrakodó alapgép, 

KHR felszerelési egységcsomag, EK-2150 0,6 m3 kanál - Ózd Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi. 

Üzemeltetésbe adó kijelenti, hogy a megállapodás tárgyát képező gépjármű 

üzemeltetésbe adásának akadálya nincs, azon nem áll fenn harmadik személynek 

olyan joga, ami az üzemeltetésbe adást gátolná. 

Az Üzemeltetésbe adó Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. 

(I.28.) határozata alapján a fenti gépjármű üzemeltetési jogát 2016. február 1. 

napjától jelen megállapodás 1. mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv 

szerint az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. üzemeltetésébe 

adja. 

 

2.)    Az üzemeltetési megállapodás 2016. február 1 -től 2028. december 31-ig szól, de a 

Felek fenntartják azon jogukat, hogy a megállapodást 60 napos felmondási idő 

figyelembe vételével felmondhassák. 

A szerződés azonnali hatállyal felmondható, amennyiben az Üzemeltető és Ózd 

Város Önkormányzata között a települési vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó 

bérleti-üzemeltetési szerződés bármilyen okból megszűnik. 

 

3.)    Az Üzemeltetésbe adó az Üzemeltető részére az átadott gépjármű használatát 

60.000- Ft+ÁFA/hó használati díj ellenében biztosítja az üzemeltetés időtartama 

alatt. 

 

4.) Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban szereplő használati díjat Üzemeltető 

számla ellenében, 30 napos határidővel fizeti meg, az Üzemeltetésbe adó OTP Bank 

Nyrt-nél vezetett 11734121-15350088 számú bankszámlája javára. Az 

Üzemeltetésbe adó a számlát köteles megküldeni: ÉRV ZRt. - Pénzügyi és 

Számviteli Osztály 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. szám alatti címre. 

Késedelmes fizetés esetén Üzemeltetésbe adó késedelmi kamat felszámítására 

jogosult a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerint. 

 

5.)    Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átadott gépjármű tekintetében Ózd Város 

Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 

3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet előírásait betartani. 
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6.)    Az Üzemeltető köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő gépjárműről az 

előírásoknak megfelelő elkülönített analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetni, 

az év végi illetve az évközi mérlegjelentéshez az Üzemeltetésbe adó részére a 

feladást a megadott határidőre elkészíteni, az év végi feladást leltárral alátámasztani. 

 

7.)  Az Üzemeltető gondoskodik a részére üzemeltetésre átadott gépjármű üzembentartói 

bejegyzésének felvezetéséről a gépjármű forgalmi engedélyébe, valamint a kötelező 

gépjármű felelősségbiztosítás megkötéséről.  

Üzemeltető vállalja a szerződés időtartama alatt a szerződés tárgyát képező gépjármű 

szervizelését, karbantartását és a rendeltetésszerű használat során felmerülő javítási 

költségeket. 

Üzemeltető vállalja továbbá az üzemeltetéssel szorosan összefüggő terhek viselését, 

mint például az üzemeltetéshez szükséges, hivatalos dokumentumok megújításának 

költségeit (pl.: műszaki vizsga, forgalmi engedély). 

 

8.)    Az Üzemeltető a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a megállapodás 

időtartama alatt okozott, az üzemeltetésre átadott gépjárműben bekövetkezett – 

máshonnan meg nem térülő – károkért. 

 

9.)    Az Üzemeltető felel az üzemeltetésre átadott gépjármű működtetése során harmadik 

személynek okozott – máshonnan meg nem térülő - károkért. 

 

10.) Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átadott gépjárművet rendeltetésszerűen 

használni, állagmegóvásáról, karbantartásáról a saját költsége terhére gondoskodni, a 

használattal kapcsolatos költségeket viselni. 

 

11.) Felek megállapodnak abba, hogy amennyiben a gépjármű műszaki állapota azt 

indokolttá teszi, Üzemeltető az Üzemeltetésbe adó jóváhagyásával a jármű felújítási 

munkáit elvégzi, melynek forrását az Üzemeltetésbe adó biztosítja.  

 

12.) A gépjárművel összefüggésben keletkezett és a tulajdonost terhelő tartozásokért az 

Üzemeltetőt felelősség nem terheli. 

 

13.) Felek jogvitáikat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik, amennyiben a tárgyalások 

nem vezetnének eredményre, úgy kikötik hatáskörtől függően a területileg illetékes 

Járásbíróság, illetve Törvényszék illetékességét. 

 

A fent nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

Ózd, 2016. …………. 

 

 

 ………………………………. ………………………………. 

 Üzemeltetésbe adó Üzemeltető 

 Ózd Város Önkormányzata ÉRV ZRt. 

 képviseletében képviseletében 

 Janiczak Dávid Ritter Géza 

 polgármester vezérigazgató
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1. melléklet 

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (I.28.) határozata alapján 2016. 

február 1-től Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) átadja az 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.  (3700 Kazincbarcika; Tardonai út 1. sz.) 

átveszi az YME-084 forgalmi rendszámú gépjárművet. 

 

A jármű adatai: 

Bruttó érték 6.448.000 Ft 

Elszámolt értékcsökkenés 

(2016. I.31.-ig) 434.578 Ft 

Nettó érték: 6.013.422 Ft 

 

Forgalmi rendszám: YME-084 

Alvázszám: 808194314 

Motorszám: 878133 

Gyártmány: MTZ 

Típus: BELARUS-820 

Típus-jóváhagyási szám: 400-7584 

Szín: 04 Piros 

Hajtóanyag: gázolaj 

Hengerűrtartalom 4750 cm3 

Gyártási év: 2014 

Szállítható személyek száma: 1 fő 

 

Ó z d, 2016. ….. 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………. ………………………………. 

 Üzemeltetésbe adó Üzemeltető 

 Ózd Város Önkormányzata ÉRV ZRt. 

 képviseletében képviseletében 

 Janzicak Dávid Ritter Géza 

 polgármester vezérigazgató 

 


