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MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata (székhely: 4171 

Sárrétudvari, Kossuth u. 72. adószáma: 15728757-2-09, statisztikai számjele: 15728757-

8411-321-09 bankszámlaszáma: 60600280-11078483-00000000 képviseletében eljár: Kiss 

Tibor polgármester), mint ellátásért felelős, tulajdonos 

 

másrészről, Biharnagybajom Község Önkormányzata (székhely: 4172 Biharnagybajom, 

Rákóczi út 5. adószáma: 15728692-2-09 statisztikai számjele: 157288692-8411-321-09 

bankszámlaszáma: 11738053 – 15728692 - 00000000 képviseletében eljár: Szító Sándor 

polgármester), mint ellátásért felelős, tulajdonos 

 

harmadrészről, Szerep Község Önkormányzata (székhely: 4163 Szerep, Nagy utca 53. 

adószáma: 15728898-2-09 statisztikai számjele: 15728898-8411-321-09 bankszámlaszáma: 

60600297 – 11092825 – 00000000 képviseletében eljár: Tóthné Verő Tünde polgármester), 

mint ellátásért felelős, tulajdonos között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a 

következő feltételekkel: 

 

1./ Felek kijelentik, hogy Vízműtelep (helye: 4171 Sárrétudvari, Kölcsey u. 4.) és ahhoz 

tartozó felépítmények és a I., II., III., IV. és V. sz. kutak (1.és 2. sz. kút helye: 4171 

Sárrétudvari, Kölcsey u. 4.; 3.és 4sz. kút helye: Bercsényi/Zrínyi utca; 5. sz. kút helye: 

Radnóti utca)  a  felek közös tulajdonában áll, melyben tulajdoni hányaduk a 

következőképp oszlik meg: 

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata:  42,43 % 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat:  41,34 % 

Szerep Községi Önkormányzat:  16,23 % 

 

2./ Felek rögzítik, hogy az ivóvízhálózat gerincvezeték azon önkormányzat a tulajdonosa, 

amelyik önkormányzatnak a közigazgatási területén elhelyezkedik.  

A távvezetékek vonatkozásában a Sárrétudvari – Biharnagybajom távvezeték (EOV x1: 

812270, EOV y1 212577, EOV x2: 815533, EOV y2: 209907) Biharnagybajom Községi 

Önkormányzat tulajdona, a Sárrétudvari – Szerep távvezeték (EOV x1: 812275, EOV y1 

212571, EOV x2: 808124, EOV y2: 212541) a Szerep Községi Önkormányzat tulajdonát 

képezi.  
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3./ Felek kijelentik továbbá, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(továbbiakban Vksztv.) 5/G. § értelmében az 1./ pontban szereplő közös tulajdonuk 

tekintetében megállapodást kell kötniük.  

 

4./ Felek megállapodnak, hogy a Vksztv-ben és annak végrehajtási rendeletében foglalt 

jogok és kötelezettségek gyakorlásában hozott döntéseiket, az önkormányzatok tulajdoni 

arányoknak megfelelően hozzák meg.  

 

A képviseleti jogot ellátó önkormányzat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata. 

5./ Felek megállapodnak továbbá, hogy a jelen megállapodás teljesítése során a jelen 

megállapodásban rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax 

szám) kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor. 

 

6./ A jelen megállapodás teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb 

jognyilatkozat postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - a jelen 

szerződésben rögzített székhely, illetve lakcím. 

 

7./ Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott 

küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik 

munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen 

megállapodásban megjelölt címre postázott küldeményt akkor is kézbesítettnek kell 

tekinteni – a feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem kereste”, „átvételt 

megtagadta”, továbbá a „címzett ismeretlen’ vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel 

érkezik vissza a feladóhoz. 

 

8./ A jelen megállapodás teljesítése során felek kapcsolattartói:  

-  Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata részéről:  Kiss Tibor polgármester 

 - Biharnagybajom Községi Önkormányzata részéről: Szító Sándor polgármester 

- Szerep Községi Önkormányzat részéről: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

9./ A jelen megállapodással kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, 

érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi 
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jogvitában a felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

10./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv és a vonatkozó 

egyéb ágazati rendelkezések az irányadóak.  

Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal minden megegyezőt írják alá. 

Jelen megállapodás 3 számozott oldalból és 12 eredeti példányban készült, melyből 3 példány 

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatát, 3 példány Biharnagybajom Község 

Önkormányzatát, 3 példány Szerep Község Önkormányzatát, 3 példány a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaságot illeti meg. 

 

 

 

………………….., 2017.     …………………., 2017. 

 

 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Biharnagybajom Községi Önkormányzat 

tulajdonos tulajdonos 

képviseli: 

Kiss Tibor 

képviseli:  

Szító Sándor 

polgármester polgármester 

 
 
 
………………….., 2017.  

 
 
 

Szerep Községi Önkormányzat 

tulajdonos 

képviseli: 

Tóthné Verő Tünde 

polgármester 

 


