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      A 302/2006. (XI.28.) Kt. sz. határozat melléklete 

5728/24/2006 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött Szentendre Város, Pomáz Város, Leányfalu Nagyközség és Tahitótfalu Község 

Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzatok) és a Duna Menti Regionális Vízmű Rt. (a 

továbbiakban  DMRV Rt.) között az önkormányzati tulajdonú szennyvízrendszeren végzendő 

2006. évi beruházásokra az alábbiak szerint: 

 

1. A megállapodás alapján megvalósítandó beruházások műszaki tartalma az 1. számú 

mellékletben részletezettek szerint: 

 

1.1. Szentendre szennyvíztisztító telep rekonstrukciós beruházásai 

1.2. Szennyvíz elvezető rendszer rekonstrukciós beruházásai 

Jelen szerződésnek az I. számú melléklet elválaszthatatlan részét képezi. 

 

2.   Az együttműködési megállapodás összege, elszámolása 

 

A megállapodás Általános Forgalmi Adóval növelt összege 21.960.000,- Ft, azaz 

Huszonegymillió - kilencszázhatvanezer  Forint, mely összeg tartalmazza az 1. számú 

mellékletben foglalt munkák teljes kivitelezésének, a létesítmények, berendezések 

üzembe helyezésének minden költségét. A megállapodás összegéről a DMRV Rt. az 

1. számú mellékletben szereplő minden beruházás elvégzését követően számlát állít 

ki, melyet az elkészített vagyonleltárral együtt megküld a Szentendre Város 

Önkormányzata részére. Szentendre Város Önkormányzata, mint a korábbi 

megállapodások szerinti gesztor, a DMRV Rt. által benyújtott számla átvételekor a 

21.960.000,- Ft összegű használati (bérleti) díjról szóló számlát állít ki és küld meg a 

DMRV Rt. részére. 

 

3.   A teljesítés határideje 

 

A kivitelezési munkák befejezési határideje: 2006. december 1. 

A vagyonleltár megküldésének határideje: 2006. december 15. 

 

4.   A DMRV Rt. feladatai 

 

4.1. A kivitelezésekhez szükséges egyeztetések elvégzése, a munkakezdésekhez szükséges 

feltételek megteremtése 

4.2. A kivitelezői szerződések megkötése, a beruházások lebonyolítása 

4.3. A megvalósítással kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása 

4.4. A megvalósult létesítmények műszaki átadás – átvételi és üzembe helyezési 

eljárásainak lebonyolítása 

4.5. A Kivitelező által benyújtott számla kollaudálása után a számla összegének kifizetése 

4.6. Az üzembe helyezett beruházások aktiválásához szükséges vagyonleltár elkészítése és 

megküldése az Önkormányzatok számára. Az elkészített vagyonleltárban szereplő 

tételek a településenként külön kerülnek feltüntetésre. 
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4.7. Az Együttműködési megállapodásban szereplő összegről számla kiállítása és 

megküldése a Szentendre Város Önkormányzata részére. A számla megküldéséről 

jelen szerződést aláíró minden Önkormányzat tájékoztatása. 

 

5.     Az Önkormányzatok feladatai: 

 

5.1. Részvétel a DMRV Rt által kezdeményezett egyeztetéseken és eljárásokon. 

5.2. A DMRV Rt külön kezdeményezésére az egyes beruházások során érintett területekre 

a munkavégzéshez szükséges engedélyek kiadása. 

5.3. A megvalósult beruházások vagyonjogi átvétele, a DMRV Rt. adatszolgáltatása 

alapján vagyonjogi állományba vétele. 

5.4. A DMRV Rt által a Szentendre Önkormányzata számára benyújtott – Együttműködési 

megállapodás összegéről szóló – számla átvétele és számlakompenzációval történő 

kiegyenlítése. 

5.5. A használati (bérleti) díj és jelen megállapodással kapcsolatos elszámolásokat az 

Önkormányzatok egymás között rendezik. 

 

6. Az Együttműködési megállapodás 2. pontban foglalt összege kötött. A DMRV Rt. ezen 

összegen felül bármilyen költség többletet jelentő intézkedést, csak az Önkormányzatok 

előzetes engedélye alapján tehet. 

 

7. Jogvita esetén a szerződő felek a Szentendre Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

Vác, 2006. május 22. 

 

 

Farkas Vince 

Vezérigazgató 

DMRV Rt. 

 

 

Szentendre, 2006. ………………………….. Pomáz, 2006. ………………………….. 

  

  

  

  

Szentendre Város Önkormányzata Pomáz Város Önkormányzata 

  

 

 

  

Leányfalu, 2006. …………………………. Tahitótfalu,2006. ………………………….. 

  

  

  

  

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Tahitótfalu Község Önkormányzata 

 

 


