
a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízmüvek Zrt. között 
2012. december 15-én létrejött 

MEGÁLLAPODÁS
1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zrt (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; 
cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042451, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 
statisztikai számjele: 10898824-3600-114-01; adószáma: 10898824-2-44; képviselik: 
Haranghy Csaba vezérigazgató és Keszler Ferenc gazdasági vezérigazgató-helyettes),

másrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9- 
11.; törzskönyvi azonosító száma: 735638, adószáma: 15735636-2-41, statisztikai számjele: 
15735636-8411-321-01; képviseli Tarlós István főpolgármester) (a továbbiakban az 
"Önkormányzat")

(az Önkormányzat és a Fővárosi Vízmüvek Zrt. együttesen a "Felek") között a következők 
szerint:

A Felek előzményként rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2457/2012. (11. 28.) sz. 
határozatával elfogadott Megállapodás jött létre a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény (a továbbiakban "Vksztv.") rendelkezései alapján 2013. január 1-jén a 
Fővárosi Vízművek Zrt tulajdonából az Önkormányzatra átszálló víziközművekkel 
kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában (a továbbiakban: "Megállapodás").

A Felek rögzítik továbbá, hogy a Megállapodás megkötését követően, 2013. március 2-án 
lépett hatályba a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, amelyre tekintettel a 
Megállapodást módosítani szükséges.

A Felek a Megállapodást a következők szerint módosítják:

1. ) A Megállapodás II/1/a. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Felek a jelen megállapodás 2. sz. számú mellékletében rögzítik azt a víziközmű vagyoni 
kört és annak könyv szerinti értékét (bruttó, kumulált écs., nettó érték bontásban), amely a 
Vksztv. 79.§ (1) bekezdése szerint 2013. január 1. napján az Önkormányzat tulajdonába 
került.”

2. ) A Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe a jelen szerződés 1. sz. melléklete lép.

3. ) A Megállapodás II/2. pontjában foglaltakat akként módosítják, hogy a II/2. pontjának
második bekezdése törlésre kerül.
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4. ) A Megállapodás 4. sz. mellékletének helyébe jelen szerződés 2. sz. melléklete lép.

5. ) A Megállapodás V. pontjának második bekezdésének második pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép:

az adatátadást követően a Felek megállapodnak a további együttműködés módjában a 
vízvezetési szolgalmi jog rendezést illetően.”

6. ) A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

7. ) A jelen Megállapodásban nem rendezett kérdésekre a mindenkor hatályos Vksztv. és az
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasták, megértették, és azt mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: a 2013. január 1-jén az Önkormányzatra átszállt vagyonelemeket és 
azok könyv szerinti értékét tartalmazó kimutatás.

2. sz. melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű elemeket azok 2013. január 1-jei könyv 
szerinti értékével tartalmazó kimutatás.

Budapest, 2013. .

Budapest Főváros Önkóriháríyzata' 
képviseletében '

főpolgármester -

21

Láttam:
Dátum:/*#

*_....... Vi...... ." *•”*•*•* *.£&*'7

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervezettel 

a számú határ

Pénzügyi ellenjegyezést végezte:
Dátum:

X

ík.___ _ s
Verő Tibor Megbízásából^

2(Jb OKI 1 8.

FPH Pénzügyi Főosztály^yezetője>

2013 DEC 2 a


