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Előterjesztés címe és tárgya:  

BICSKE-CSABDI-MÁNY Víztermelő és Szolgáltató Kft. további működésével kapcsolatos 

feladatok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Előzmények:  

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. taggyűlése a 2014. június 05-én tartott 

ülésén megtárgyalta a 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.     

    

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 294/2014. (VI.26.) számú határozatában 

felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy az ásványvíz palackozó üzem kialakítására vonatkozó 

vizsgálatok elvégzésére és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kérje be a szükséges 

árajánlatokat. A kútvizsgálatok elvégzésére és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 

vonatkozóan az árajánlatok bekérésre kerültek, melyek közül az ATROX-MÉRNÖK Kft. 

ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. 

 

Az árajánlat részletesen tartalmazta a palackozóüzem kialakításához szükséges előkészítési 

lépcsőket, melyek a következők: 

1. Védettségi elővizsgálat 

ár: 500.000 Ft+Áfa 

2. Kútállapot vizsgálat 

ár: 1.500.000 Ft+Áfa 

3.  Törzskönyvezés – Tényleges védettségi vizsgálat 

ár: 2.450.000 Ft+Áfa 

4. Megvalósíthatósági tanulmány 

ár: 1.500.000 Ft+Áfa 

__________________________________________ 

Mindösszesen: 5.950.000 Ft+Áfa 

 

A 2014. december 4-i taggyűlésen az a javaslat születetett, hogy az ásványvíz palackozó üzem 

megvalósításával kapcsolatos előkészítő feladatok közül első lépésben csak a kútállapot 

vizsgálat történjen meg annak érdekében, hogy bizonyosságot szerezzenek a tulajdonosok 

arról, hogy a víz minősége hosszú távon is az előírásoknak megfelelően biztosítható. Ezen 

vizsgálatra a tulajdonos önkormányzatok a szükséges forrást biztosították. 

A kútállapot vizsgálatról szóló szakértői vélemény 2015. június 16. napján elkészült, mely 

tanulmányból megállapítható, hogy a kútvíz összetétele megfelel az ásványvíz minőségnek.  

A további vizsgálatok és a Megvalósíthatósági tanulmány költségei a korábbi árajánlat 

alapján bruttó 5.651.500,-Ft összegben kerültek meghatározásra. A kútállapot vizsgálatra 

biztosított összegből 248.920,-Ft megtakarítás keletkezett, így a további vizsgálatokra 

összesen bruttó 5.402.580,-Ft összeg szükséges.  Ezen összeg tulajdoni hányad alapján az 

alábbiak szerint oszlik meg a tulajdonos önkormányzatok között: 

Bicske Város Önkormányzata:  76,61% 4.138.916,-Ft 

Mány Község Önkormányzata:  15,46%    835.239,-Ft 

Csabdi Község Önkormányzata:    7,93%    428.425,-Ft 

Mindösszesen:      5.402.580,-Ft 



 

A 2015. június 18-i ülésén a Bicske-Csabdi-Mány Kft. Taggyűlése úgy határozott, hogy a 

további vizsgálatok költségeinek finanszírozására vonatkozó javaslatot a tulajdonos 

önkormányzatok Képviselő-testületei elé terjeszti döntéshozatalra. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fent leírtak alapján határozatukat meghozni 

szíveskedjenek. 

 

Csabdi, 2015.10.22. 

 

 

Huszárovics Antal 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (X.29.) számú határozata 

BICSKE-CSABDI-MÁNY Víztermelő és Szolgáltató Kft. további  

működésével kapcsolatos feladatokról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben a tulajdonos 

önkormányzatok tulajdoni hányad arányában hozzájárulnak a mányi bányakút kútállapot 

vizsgálatának költségeihez abban az esetben: 

 A Mányi bányakút védettségi elővizsgálatával, törzskönyvezésével és a 

tényleges védettségi vizsgálattal, valamint a Megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítésével az ATROX-MÉRNÖK Kft-t javasolja megbízni.   

 A védettségi elővizsgálat, törzskönyvezés, és a tényleges védettségi vizsgálat, 

valamint a Megvalósíthatósági tanulmány költségeire a Bicske-Csabdi-Mány 

Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére bruttó 428 425,-Ft összeget biztosít a 

2015. évi költségvetés tartalék előirányzat terhére pénzeszközátadás 

formájában.  

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

 Felhatalmazza a BICSKE-CSABDI-MÁNY Víztermelő és Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét, hogy az ATROX-MÉRNÖK Kft-vel a Mányi bányakút védettségi 

elővizsgálat, törzskönyvezés, és a tényleges védettségi vizsgálat, valamint a 

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződést megkösse. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2015. november 30. 

 

 


