
 

MEGÁLLAPODÁS 
fejlesztési célú pénzeszköz átadásáról 

 
amely létrejön egyrészről ……….. Önkormányzata  
(cím) 
képviseli: ……… polgármester 
pénzeszközt átadó – a továbbiakban: Átadó másrészről  
 
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
Adószám: 13642880-2-07 
Cégjegyzék szám: 07-09-011833 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank 
Számlaszám: 11736020-20021719 
Aláírásra jogosult képviselője: Ádámné Bacsó Erika ügyvezető 
pénzeszközt átvevő – a továbbiakban: Átvevő 
 
továbbiakban  együttesen: felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételek szerint. 
 

A megállapodás tárgya: A mányi bányakút kútállapot vizsgálatának költségeire a Bicske-
Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére bruttó …..,-Ft  (azaz ………………….. 
forint) összegű pénzeszközátadás.  

I.  
Előzmények és a jelen szerződés keretei 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 26-i ülésén tárgyalta a 
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. további működésével kapcsolatos 
feladatokat, illetve annak lehetőségét, hogy a gazdasági társaság a jövőben milyen feladatot 
tudna ellátni, melyben mindhárom település részt tudna venni. A gazdasági társaság 
tevékenységének bővítésével kapcsolatban felmerült egy ásványvíz palackozó üzem 
létrehozása, melynek megvalósításával a meglévő vízbázis kihasználtsága növelhető lenne.     
 A Képviselő-testület a 294/2014. (VI.26.) számú határozatában felkérte a társaság 
ügyvezetőjét, hogy az ásványvíz palackozó üzem kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésére kérje be a szükséges árajánlatokat. 
 
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozóan az árajánlatok bekérésre kerültek, 
melyek közül az ATROX-MÉRNÖK Kft. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. 
 
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.taggyűlése a 2014. december 4-i ülésén 
úgy határozott, hogy az ásványvíz palackozó üzem megvalósításával kapcsolatos előkészítő 
feladatok közül első lépésben a kútállapot vizsgálat történjen meg annak érdekében, hogy 
bizonyosságot szerezzenek a tulajdonosok arról, hogy a víz minősége hosszú távon is az 
előírásoknak megfelelően biztosítható.  

Tekintettel arra, hogy csak az első vizsgálat után lehet bizonyossággal kijelenti azt, hogy a 
tervezett beruházás megvalósítható, így első körben a kút kútállapot vizsgálatát szükséges 
elvégezni, melynek költsége bruttó 1.905.000,-Ft.  
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Mindazonáltal a kútállapot vizsgálat költségének megoszlása a tulajdonos önkormányzatokat 
tekintetében a következőképpen alakul: 

Bicske Város Önkormányzata:  76,61% 1.459.421,-Ft 
Mány Község Önkormányzata:  15,46%    294.513,-Ft 
Csabdi Község Önkormányzata:    7,93%    151.066,-Ft 
Mindösszesen:      1.905.000,-Ft 
 
 
A kiviteli munkák elvégzésére a legjobb ajánlatot tévő vállalkozó kerül megbízásra, melynek 
költségeire átadó bruttó ………………….,-Ft összeget biztosít átvevő részére Bicske Város 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének perköltség kerete terhére. 
A nevezett munkálatok megrendelését a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 
vállalja a szükséges fedezet biztosítása mellett. 
 

II. 

A pénzeszköz átadása és az azzal történő elszámolás  

Az önkormányzat a jelen okirat aláírásával vállalja, hogy a mányi bányakút védettségi 
elővizsgálat és a kútállapot vizsgálat költségeire …………………..,-Ft pénzeszközt ad át a 
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 

A pénzeszköz átutalása a jelen megállapodás aláírását követő 5 napon belül banki átutalással 
történik az átvevő bankszámlájára. 

Az Átvevő az átadott pénzeszközt csak és kizárólag a tárgybeli munkára fordíthatja. 
 
Az Átvevő az átvett pénzeszköz felhasználására vonatkozó részletes elszámolását 2015. 
március 31. napjáig, okiratokkal tételesen alátámasztott beszámolójában terjeszti az 
önkormányzat képviselő-testülete elé. 
A fel nem használt átadott pénzeszközt az Átvevő a beszámoló benyújtásával egyidejűleg 
köteles visszafizetni az önkormányzat részére.  
 
 

III. 
Az átadott pénzeszköz elszámolásával kapcsolatos legfontosabb szabályok 

 
A pénzeszközt csak és kizárólag a jelen szerződésben írt módon lehet felhasználni. Az ennek 
megfelelő felhasználást a Átvevő köteles bizonyítani és igazolni. Kétség esetén az 
önkormányzat jogosult arra, hogy a Átvevőt további adatszolgáltatásra, a szerződésszerű 
felhasználás további bizonyítására szólítsa fel. Átvevő köteles a támogatás felhasználásáról 
2014. március 31. napjáig beszámolót és elszámolást (együttesen: beszámoló) készíteni és 
átadni a Önkormányzat részére (számadási kötelezettség). 
 
A beszámoló részei: 
a.)  szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról  
b.) pénzügyi elszámolás:  
 
 
 


