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Előterjesztés Pomáz Város Alcsevica
városrész területén víziközmű
társulat szervezéséhez szükséges
előkészítő döntésről.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére
A Pomáz Város Alcsevica városrész területén ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz
közműtársulat szervezéséhez szükséges előkészítő döntésre

A tervezett Alcsevica Víziközmű Társulat érdekeltségi területe.

I.

Előzmények:

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testületének 110/2013. (IX. 3.) sz. Ök.
határozatával döntött:

„Pomáz Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett úgy határozott az Alcsevica közművesítésével kapcsolatban, hogy víziközmű társulat
(ivóvíz/szennyvízcsatorna) létrehozására lehetőséget lát. A leendő Társulat kapcsán az
Önkormányzat megelőlegezi a Vízjogi létesítési engedélyezési tervek ellenértékének
összegét a tartalékkeret terhére, az előzetesen bekért költségvetések alapján 9.080.050,- Ft
összegben.
A Társulat ezen összeget, köteles megtéríteni az Önkormányzat felé a megalakulását
követően.
Határidő: Folyamatosan
Felelős: Vicsi László polgármester”
2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testületének 109/2015. (IV. 28.) sz. Ök.
határozatával döntött:
„Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy Pomáz város Alcsevica városrész területén ivóvíz és szennyvízcsatorna
hálózat vonatkozásában a KÖVITE-PLUSZ Kft.-t megbízza a Társulat komplex
létrehozására 1.100.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen Bruttó: 1.397.000,- Ft, díjazás
ellenében. Javasolja a Képviselő-testületnek, hatalmazza fel a Polgármestert a Társulat
komplex létrehozására a szerződést aláírja.
Felelős: Vicsi László polgármester
Határidő: folyamatos és 2015. december 31.”
3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testületének 110/2015. (IV. 28.) sz. Ök.
határozatával döntött:
„Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
úgy határozott, hogy Pomáz város Alcsevica városrész területén ivóvíz és szennyvízcsatorna
hálózat vonatkozásában jóváhagyja a Pomáz Város Önkormányzata és a DMRV Zrt. közötti
Főművi Fejlesztési Hozzájárulás célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodását.
Felhatalmazza Vicsi László polgármestert a megállapodás aláírására, valamint felkéri a
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a 2016, 2017 és 2018 évi költségvetésben tervezze
be a kötelezettségvállalás összegét.
A pénzeszköz átadásának ütemezése:
- 2016.10.30.
10.000.000,- Ft
- 2017.04.30.
15.000.000,- Ft
- 2018.04.30.
22.713.900,- Ft
---------------------------------------------------Összesen: 47.713.900,- Ft
Felelős: Vicsi László polgármester
Határidő: azonnal”
4. Pomáz Város Polgármesteri hivatalában 2016. február 25-én megtartásra került egy
Víziközmű Társulat Szervező Bizottsági alakuló ülés, ahol az Önkormányzat részéről Vicsi
László Polgármester, Zsebe Zsolt Képviselő és Városfejlesztési Bizottsági Elnök, valamint
Dr. Király Eszter külsős önkormányzati bizottsági tag került a 6 fős szervezőbizottságba
delegálásra. (melléklet 1. az ülés jegyzőkönyve)
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5. A fentieken túl bármilyen érdemi szervezőbizottsági tevékenységről, akár kifizetésről a
szervezést végző KÖVITE-PLUSZ Kft. gyulai cég felé, adat vagy információ fel nem
lelhető.
6. 2016. év végén Pomáz Város Önkormányzata 400 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján.
A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31. napja volt.
A támogatási összeg megoszlása:
Vízvezeték építése:
384.887.000,- Ft.
2017. évi fejlesztési hozzájárulás a DMRV Zrt. részére:
15.113.000,- Ft.
Összesen:
400.000.000,- Ft.
7. 2018. augusztus 14-én megtörtént a pályázati pénzből kiépült ivóvízhálózat I. üteme
Műszaki átadás-átvételének eredményes lezárása. (melléklet 2. a műszaki átadás-átvétel
lezáró jegyzőkönyve)

II.

Az előfeltételek, lényeges szempontok:

1. A közművek kiépítése során egyes közművek megvalósíthatóságának előfeltétele más
közművek már megtörtént kiépítése, valamint egyes egyéb műszaki feltételek megléte.
A jelenleg érvényes előírások szerint ilyenek az elektromos átviteli-, elosztó- és a
közvilágítási hálózatok.
2. A közművek kiépítésénél törekedni kell a műszaki racionalitásra is. Tehát figyelembe kell
venni a közművek kereszt- és hosszszelvényi elhelyezkedését – pl. mi van alul –, és
lehetőleg törekedni kell az egyidejű, de azon belül szorosan ütemezett kivitelezésre.
3. A fentiek alapján mindenképpen együtt megvalósítandó a szennyvíz-, a maradék ivóvíz- és
a csapadékvízelvezető hálózat kiépítése:
• Legmélyebben van, és a legnagyobb keresztmetszetű, tehát a legkomolyabb földmunkát
a szennyvízhálózat kiépítése jelenti. Mivel a gyűjtőhálózata gravitációs, így a szükséges
esését a tényleges terepadottságok mellett is biztosítani kell.
• E fölött helyezkedik el az ivóvíz hálózat, ahol viszont figyelemmel kell lenni a
megfelelő takarásra és a fagyhatárra is. Azaz nem ütközhet a csapadékvíz szikkasztóés elvezető árkok, ill. szerkezetek elhelyezkedésével.
• És legfelül a csapadékvíz hálózat kerülhet kiépítésre, azonban ennél is figyelembe kell
venni, hogy a gyűjtőhálózata gravitációs, így a szükséges esést a tényleges
terepadottságok mellett is biztosítani kell.
4. Így műszaki és gazdasági szükségszerűség is, hogy e közműveket mindenképpen egy
víziközmű társulatban kell megvalósítani.
5. Minden más közmű csak ezek után helyezhető el elviselhető költségek mellett. Egy
középnyomású gázhálózattal, 22 kV-os elektromos átviteli hálózattal, 0,4 kV-os elosztó- és
közvilágítási hálózattal keresztül-kasul szőtt területen racionális költségek mellet nem lehet
utólagosan szennyvízhálózatot kiépíteni!

3

III.

A szükséges lépések:

1. Újra el kell kezdeni a víziközmű társulat létrehozását.
2. Megkerestük Imre Editet, aki a KÖVITE-PLUSZ Kft. munkatársaként vett részt a pomázi
ügyekben, annak érdekében, hogy az eredeti feltételek mellett, vagy új megállapodás
alapján, folytatnák-e a Társulat létrehozását? A válasz nemleges volt, részben a Pomáz és
Gyula nagy távolságára, részben az eltelt időre, részben a piaci és jogszabályi változásokra
hivatkozással.
3. Szakmai támogatást kértem a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területileg illetékes,
a víziközművek szakmai ellenőrzését végző referens kollégájától, és annak
figyelembevételével kialakult feltételrendszerre alapozva a VKT szervezésére és
bonyolítására árajánlatokat kértünk be több ügyvédtől, ill. ügyvédi irodától. (melléklet 3. a
kiküldött árajánlatkérő levél – a nem megszólított címzettek kiküldéskor kitakarásra
kerültek)
4. A legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval történt szerződéskötést követően lehet megkezdeni a
feladatok pontos meg- és elhatárolását, a felelősök, ill. végrehajtók meghatározását, az
Önkormányzat részéről szükséges adatszolgáltatások körét.

IV.

Finanszírozás:

A leendő Társulat kapcsán az Önkormányzat megelőlegezi a Pomáz, Alcsevica Víziközmű
Társulat létrehozásának ügyvédi bonyolítása és tevékenysége ellenértékének összegét a
tartalékkeret terhére, az érvényes és eredményes pályázati kiírás alapján x.xxx.xxx,- Ft
összegben.
A Társulat ezen összeget is köteles megtéríteni az Önkormányzat felé a megalakulását
követően.

V.

Előterjesztés:

Kérem a Tisztelt Képviselő Testülettől az előterjesztés megtárgyalását, és a Pomáz Alcsevica
Víziközmű Társulat létrehozásának ügyvédi bonyolítása és tevékenysége végrehajtójának
elfogaddását, valamint az ehhez szükséges pénzügyi fedezet átmeneti biztosításáról szóló
Képviselő-testületi döntés meghozatalát.
Pomáz, 2021. 09. 15.

Leidinger István
polgármester
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A

Targy:

0t/6005-t/202r

UgyiraÍszám:
Szakmai előkészítők:
Telefonszám:

+36t261814-307

E-mail:

sebo

,,Pomáz, Alcsevica Víziközmű

Társulat létrehozásának ügyvédi

Sebő János

bonyolításáról

janos@pomaz.hu

és tevékenységéről''

beérkezett áraj anlatok bontása.

BoNTÁSI JEGYvőKoNyv

Készült : P omázi Pol gármesteri Hivatal,

wo

hivatali helyiségében.

Tárgy: Pomáz Yáros Önkormányzata, mint ajánlatkérő által bekért, ,,Á'rajánlat kérésPomáz,
Alcsevica Yiz1közmu Társulat \étrehozásának ügyvédi bonyolításáról és tevékenységéről"tárew
elj rírásban érkezett aj

ánlatok elbírálása.

Jelen vannak: Fodor Vivien, városfejlesztési és létesítményüzemeltetésiigyintéző, Vereszki Tibor,
városfejlesztési és városüzemeltetési előadó, Sebő János városfejlesztési és városüzemeltetési előadó.
Jelenlévők megállapítják, hogy a megadott határidőn belül a targyí ajánlati felhívásra 3 db ajánlat
érkezett.

1.

Danyi Ügyvédi lroda (1067 Budapest, Terézkrt.47.IIn.)

Ajánlattétel összege:
Teljes vállalási ár: 14.500.000 Ft + AFA = 18.415.000 Ft'
azaztízerrtyolcmillió-négyszántízenötezerforint.

Z.Dr. Géczi Róbert egyéni ügyvéd (1037 Budapest, Bojtár

u. 36. I. em. 4.)

Ajánlattétel összege:
Teljes vállalási árz 1'6.700.000 Ft + AFA =2|.209.000 Fto
azazhl,lszonegymillió-kétszazkiIencezetforint.
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3.

Dr. BoldÍzsár Balázs Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Markó utca l/A. I. em. 3.)
Ajánlattétel iisszege:
Teljes vállalási ár: 13.500.000 Ft + ÁFA = L7.1'43.000 F't,
azaztizenhétmillió_szénnegyvenötezerforint.

Jegyzőkönyv lezárvaz 202l.09.2L 14:30 óra
Jegyzőkönyw

ezető z Sebő

János

P omáz, 2021. szeptember 21.

ffi*nr.LN*r&r.l
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sebo.janos@pomaz.hu
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:
Mellékletek:

Csaba Danyi <dr.danyi@gmail.com>
hétfő 2021. szeptember 20 16:13
pomaz@pomaz.hu; sebo.janos@pomaz.hu
Ajánlat!
Ajánlat..pdf

Tisztelt Sebő János!
Mellékelten megküldöm a Pomáz, Alcsevica Víziközmű Társulat létrehozásának ügyvédi lebonyolításáról szóló
ajánlatomat.
Tisztelettel:
Dr. Danyi Csaba
ügyvéd
Danyi Ügyvédi Iroda
1067 Budapest, Teréz krt. 47. II/1.
Tel/Fax: 312-09-87
Mobil: +36-309-343-789
dr.danyi@gmail.com

Személy es adatain ak v édelme
érd ek ében a Microsoft Office
megak adály ozta a k ép
auto matik u s letöltését az
internetről.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com
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Ugyiratszám:
Szakmai előkészítők:
Telefonszám:
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0!600s-1/202r
Sebő János

(26) 814'300 tAX: (2ó) 325'640

t'MAll: pomar@pomaz.hu

ÜGYtÉtroGADÁsl lD0: il:'l3-17,sze:8-l2 és 13-t6. P:8-12

Tárgy:

H0NLAP: www.pomaz.hu

Ar aján\at kérésPomáz, Alcsevica

YiziközmuTársulatlétrehozásának

+36126/814-307

ügyvédi bonyolításáról és

sebo

tevékenységéről.

janos@pomazhu

Dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda
HU-1055 Budapest,
Markó utca 1/A. I. em. 3.

E-mail:

bboldizsar@bboldizsar.hu

Dr. Géczi Róbert egyéni ügyvéd
HU-1037 Budapest,
Bojtár utca 36. I. em. 4.
grui@obudazrt.hu

E-mail:

Danyi Ügyvédi lroda, Dr. Danyi Csaba ügyvéd
HU-1067 Budapest,
Terézkrt.41.II. em. 1.

E-mail:

dr.őatyi@,gmai1.com

Tisztelt Címzett!

Pomáz Vráros Önkormányzata Alcsevica területének ivőviz ellátásfua, szenrtyviz-, valamint
csapadékví z elvezetéséreYiz1kozműTársulat szervezéséttervezi. (A terület, ill. a közművek áttekintő
rqza a mellékletekben.)

1. A

víziközmu-társulat szervezésével, megalakításával és cégbíróságibejegyzésével kapcsolatos
ügyvédi közreműködésre vátr árajánIatot azzal, hogy a vizlközmu-társulat főbb jellemzőí az
alábbiak:

Pomán Alcsevica területén lévő 22l belterületi ingatlant érintő
a) részleges ivőviz-,
b) telj es szennyviz- és csapadékví z-hál'őzat kiépítéseés
c) az ezzeI kapcsolatos előkészítő és helyreállító egyéb építésitevékenységek ehégzése(egytÍt
közfeladat),
d) a tarsulat érdekeltségi területének lehatárolása (1 pld. alaptérképetmegbízőbiztosit1a),
e) ügyvédi feladat a viz1közműtársulat alapítási folyamatának levezetése a társulat
cégbejegyzéséig,
f) ideértve az alapítást megelőző ingatlantulajdonosi egyeztetések lefolyatását és a szal<rnai
egyeztetéseken j el enlétet és j o gi szempontu felügyeletet,
g) a szervezok, tulajdonosok;; valamint a megltata|mazottak szervezéssel kapcsolatos
munkájának személyes kapcsolattartás révén,telefon, e-mail útjan történő segítése, irányítása,
h) tájékoztatás az érdekeltek részere a társulat jogi működéséről,
l) közreműködés a trírsulat alakításéúelőkészítő szervezó bizottságlétrehozásában, a szervező
bizottság munkájanak jogi támogatása,jogi segítségnyujtás a szerstező bizottság döntéseinek
végrehajtásához'

j)

az önkormányzat részerőI a tiársulati közfeladat részétképező egyes feladatok elvégzésével
felmerült költségek társulatra átháÁtása jogi feltételeinek megteremtése az alapitás során,
k) a társulatpénnigyi-gazdaság; számításának elkészítésénekjogi támogatása,
l) a trársulat Alapszabály tervezetének elkészítése,
m) a társulat alapításakörében jogi tanácsadás, javaslattétel, jogi véleményelkészítése,
n) a meghatalmazást alá nem író ingatlantulajdonosok (társulati érdekeltek) alakuló közgytilési
meghívóinak elkészítése,kikÍildése,
o) atársulat alakuló közgytilésének levezetése,jegyzőkönyvének elkészítése,
p) a tarsulat alapítással kapcsolatos szervezeti okiratainak elkészítése'ellenjegyzése és
cégbírósági benffitása a társulat cégbejegyzéséig,az ennek során jelentkező jogi feladatok
elvégzéseés az ezzeIjaró költségek biztosítása,
q) és rendelkezésre állás az alapitással kapcsolatos jogi ügyekben.
r) Amennyiben a szervezőbizottság, az alalcilő közgyiilés, vagy a társulat hitelfelvétel mellet
dönt, ill. az válik szükségessé, akkor a hitelkérelemhez szükséges társulati dokumentumok
elkészítése,közremúködés a hitelkérelem összeállításában.
A megbízott jogosult a feladatainak ellátásához - a megbizo előzetes tájékoztatása mellett _
a|v á|lalko zót b evonni.
Amegbizás a társulat jogerős cégbejegyzéséigtart.

Megbízói szolgáltatások:
o A lakossági tá4ékoztatás helyszínénekbiztosítása.
o A társulatban érdekelt ingatlanok nyilvántartásanak elkészítése.
o Az ismeretlen ingatlantulajdonosok adatainak beszerzése (fiildhivatal, váIasztői tlévjegyzék,

.
o

adóiroda nyilvántartása, stb. révén).
átháÁtani kívánt költségek tételes kimutatása és felmerülésénekigazolása,
^z
Lakossági Íörumok és az alakuló közgytilés meghívóinak nyilvánosságra hozása (a város
lrorrlapjárr, facebook csoportjábar1 és a rentlelkezésre tilő egyéb kommunikációs
csatornákon), de ez nem tartaLmazza az érdekelt ingatlantulajdonosok felé az alakuló
köz gyul és névre szóló meghívój anak kikiildését.

2.

opcionális árqánlatotvát az alapításon túlmenően az alábbí teljeskörű ügyvédi tevékenységre:
A tarsulat működéso során jogi tevékenységszükségessége merülhet fel a tórsulat rószóről,különöscn
az érdeke|tségs hozzájárulással kapcsolatos porekben, a tarsulat által vagy ellen indított egyéb
hatósági, bírósági eljárásokban, atervezói' kivitelezői, műszaki ellenőri szerződések társulat érdekeit
védő tartalommal történő elkészítése,a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült jogviták soriín a társulat
jogi képviseletének ellátásában, majd a társulat elszámolási eljrírásnak levezetésében(megszüntetése
során).

Kérjük ajánlatát legkésőbb 202l. szeptember 2I. 12:00-ig
pomaz@'pomaz.hu e-mail címekre megküldeni szíveskedjen.

Pomáz,202I.09.I3
Tisztelettel:

a

sebojanos@pomaz.hu

és a

sebo.janos@pomaz.hu
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:
Mellékletek:

Dr. Géczi Róbert <grui@obudazrt.hu>
hétfő 2021. szeptember 20 16:31
pomaz@pomaz.hu
sebo.janos@pomaz.hu
árajánlat Alcsevica
árajánlat.pdf

Tisztelt Önkormányzat!
Mellékelten csatolom árajánlatomat a részemre megküldött Pomáz Alcsevica VKT-val kapcsolatban.
Üdvözlettel: dr. Géczi Róbert

[Oldalszám]
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oMÁűvÁnos óNronuÁNy zAT A

Targy : Ar aj antat P oméz, Alcsevica Vkt.
Iétr ehozása ü gyvé di b onyo l ítás a

Szakmai előkészítő: Sebő .Tanos
Tel: +36-26-814-307
E-mail : sebo j anos@pomaz.hu
Ügyiratszám: 0 1/6005- 1 l2O2I

Tisztelt Önkormányzat

át aj ánlatkéré s

szerint

!

Alulírott, Dr. Géczi Róbert ajánlattevő, Pomáz Viáros Önkormanyzata 01/6005-11202I
ügyiratszámű,Pomáz, Alcsevica Vkt. létrehozásának ügyvédi lebonyolítasa és tevékenysége
tárgyu ajanlatkérésükre az aléhbi ajánlatot teszem meg:
1.)

Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:
Aj ránlattevő székhelye

:

Aj anlattevő telefonszáma:
Aj ánlattevő e-mail címe:

AJÁNLAT

Dr. Géczi Róbert egyéni ügyvéd
HU-1037 BUDAPEST, Bojtaí utca 36. I. em. 4.
06_30-334-6860
grui@obudazrt.hu

I.

2.) Aj anlat tar gy a az

aj án

l

atkü5 ile lbíyás szerint

:

A víziközmű-tarsulat szervezésével, megalakításáva]

és cégbíróságíbejegyzésévelkapcsolatos

ügyvédi közreműködés azzal, hogy a víziközmíi-tarsulat főbb jellemzőíazalábbiak:

Pomén Alcsevica teniletén Iévő 221belteruleti ingatlant érintő
részleges ívővíz-,
teljes szennyvíz- és csapadékvíz-hálőzatkiépítéseés
az ezzel kapcsolatos előkészítő és helyreállító egyéb építésitevékenységek elvégzése
(egyutt közfeladat),
a tarsulat érdekeltségi területének lehatarolása (1 pld. alaptérképet megbíző biáosítja),
ügyvédi feladat a víziközmű-trársulat alapításí folyamatanak levezetése a társulat
cégbejegyzéséig,
ideérfue az alapítást megelőző ingatlantulajdonosi egyeztetések lefolytatását és a
szakmai egyeztetéseken jelenlétet és iogi szempontú felügyeletet,
a szewezők, trrlaidonosok, valamint a meghatalmazoltak szervezéssel kapcsolatos
munkájanak személyes kapcsolattartás révén,telefon, e-mail útjan történő segítése, irányítása,
tájékoztatás az érdekeltek részére a társulat jogi működéséről,
közreműködés a társulat a|akítását előkészítő szewező bizottság létrehozásában, a
szewező bizottság munkáiának jogi támogatása, jogi segítségnyújtása szervező bízottság
döntéseinek végrehaj tásához,
az önkormáiyzat részétőIa tarsulati közfeladat Észétképező egyes feladatok
elvégzésévelfelmerült költségek társulatra átharítása jogi feltételeinek megteremtése az
alapiás során,
jogi támogatása,
a tarsulat pénzügyi-gazdasági számításénak elkészítésének

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)
D

j)

k)

.

o^be*

o'oÜ;fuii]oí*

\§úgW1h\"*L

^

l)
m)
n)

tarsulat Alapszabály íervezetének elkészítése,
a tarsulat alapítása körében jogi tanácsadás, javaslattétel, jogi véleményelkészítése,
a meghatalmazást alá nem író ingatlantulajdonosok (társulati érdekeltek) alakuló
közgyűlési meghívóinak elkészítése,kiküldése,
o)
a tarsulat alakuló közgyrilésének levezetése,jegyzőkönyvének elkészítése,
p)
a tarsulat alapítással kapcsolatos szervezeti okiratainak elkészítése,ellenjegyzése és
cégbírósági benyújtása a társulat cégbejegyzéséig,az ennek során jelentkező jogi feladatok
elvógzése és az ezzeliáró költségek biztosítása,
q)
és rendelkezésre állás az alapítással kapcsolatosjogi ügyekben.
r
r)
Amennyiben a szervezőbizottság, az alak.:Jő közgyűlés, vagy a társulat hitelfelvétel'
mellet dönt, i11. az válik szükségessé,akkor a hitelkérelemhez sztikséges tarsulati
dokumentumok elké szítése,kö zremiiködés a hitelkérelem összeállításában.
a

A

megbízott jogosult a feladatainak ellátásrához - a megbiző előzetes tájékoztatása mellett alvállalkozót bevonni. Amegbízás a társulat jogerős cégbejegyzéséigtart.

Me gbízői szol gáltatás ok:
o
d lakossági tájékoztatás helyszínénekbiztosítása.
.
Atarsulatlranérdekeltingatlanoknyilvantartásránakelkészítése.

.

Az

ismeretlen ingatlantulajdonosok adatainak beszerzése (ftildhivatal, válasúői

névjegyzék, adóiroda nyilvántartása, stb. révén).
.
az átharítaní kívánt költségek tételes kimutatása és felmerülésénekigazolása,
.
Lakossági forumok és az alakuló közgyulés meghívóinak nyilvánosságra hozása (a
varos honlapján, facebook csoportjában, és a rendelkezésre álló egyéb kommunikációs
csatomákon), de ez nem taúalmazzaaz&dekeltingatlantulajdonosok feléazalakuló közgytílés
néwe szóló meghívójának kikiildósét,
3.)

A2. pontban meghatározott

feladatra vonatkoző ajánlattartalma:

Ajránlattevő az ajánlatkérésszerintí szeruődés teljesítésétaz alabbiak szerint
Ajránlati ar: (nettó Ft) +

[p4

|

vállalja

tO.zO0.000,- (tizenhatmillió-hétszázezer)Ft +

ÁFA

Azaján|atíér aszerződéskötést követő 15 napon belül egy összegben esedékes. Ajánlattevő a
szet,z ődés telj esítéséttelj

AJANLAT

esítésis e géd bevonásával kívanj a elvé gezni.

II.

4.) Opcionális aiánlatkérés tárgya az ajánlatkérői felhívás szerint:

Azalapításon túlmenően az alábbi teljeskörű ügyvédi tevékenység:A társulat működése sorián
jogi tevékenységsziikségessóge merülhet fel a tarsulat részérőI, kí.ilönösen az érdekeltségi
hozzájérulással kapcsolatos perekben, a tarsulat által vagy ellen indított egyéb hatósági,
bírósági eljárásokbaú, a tewezői, kivitelezői, műszaki ellenőri szerződések tarsulat érdekeit
védő tartalommal történő elkészítése,a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült jogvitak során a
tarsulat jogi képviseleténekellátásában, majd a tarsulat elszámolási eljarásnak levezetésében
(megszi,intetése során).

"$üffi,ü;,]*"*o
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.)

A

4. pontban me ghatár ozott feladatr a v onatkoző aJaíL|at tarta]ma:

Ajtánlattevő jOvObeli kapacitásainak bizonytalanságamíatta{. pontban meghatározott feladatra
nem tud jelenleg meghatározott aijfuda|o]Ljg4tti, az egyes feladatok konkrét felmerülósekor kéri
az ajánlattétel lehetővé tételét.

Jelen ajránlatomat az ajánlatkérésben megjelölt sebojanos@,pomaz.hrl és pomaz@pomaz.hu email címekre az qánlatkérésberr megadott hataridőben megküldöm. Az ajánlatot a keltétől
számítva45 napig tartom fenn.

Kelt: Budapesten, 202I. 09. 20-án

Tisztelette1:

D'/"Od*,il
egyéni ügyvéd

t6.1;.es

4

PoMÁz VÁRos

otv xonnnÁruyznrR

ttvttcíttl:2013 Pomáz, Kos!Üth lajos utca 23-25.
ÜcyturÉrÉsltLyt:

EtEKTR0N lKUs ÜGYtNtÉzÉstttz;

tiividnév: POMAZONK, (RlD azonosító: 658'l59708

TltttoN:

2013 PomáI, Kossuth lajos utca 23'

Ugyiratszám:
Szakmai előkészítők:
Telefonszám:
E-mail:

0!600s-1/202r
Sebő János

(26) 814'300 tAX: (2ó) 325'640

t'MAll: pomar@pomaz.hu

ÜGYtÉtroGADÁsl lD0: il:'l3-17,sze:8-l2 és 13-t6. P:8-12

Tárgy:

H0NLAP: www.pomaz.hu

Ar aján\at kérésPomáz, Alcsevica

YiziközmuTársulatlétrehozásának

+36126/814-307

ügyvédi bonyolításáról és

sebo

tevékenységéről.

janos@pomazhu

Dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda
HU-1055 Budapest,
Markó utca 1/A. I. em. 3.

E-mail:

bboldizsar@bboldizsar.hu

Dr. Géczi Róbert egyéni ügyvéd
HU-1037 Budapest,
Bojtár utca 36. I. em. 4.
grui@obudazrt.hu

E-mail:

Danyi Ügyvédi lroda, Dr. Danyi Csaba ügyvéd
HU-1067 Budapest,
Terézkrt.41.II. em. 1.

E-mail:

dr.őatyi@,gmai1.com

Tisztelt Címzett!

Pomáz Vráros Önkormányzata Alcsevica területének ivőviz ellátásfua, szenrtyviz-, valamint
csapadékví z elvezetéséreYiz1kozműTársulat szervezéséttervezi. (A terület, ill. a közművek áttekintő
rqza a mellékletekben.)

1. A

víziközmu-társulat szervezésével, megalakításával és cégbíróságibejegyzésével kapcsolatos
ügyvédi közreműködésre vátr árajánIatot azzal, hogy a vizlközmu-társulat főbb jellemzőí az
alábbiak:

Pomán Alcsevica területén lévő 22l belterületi ingatlant érintő
a) részleges ivőviz-,
b) telj es szennyviz- és csapadékví z-hál'őzat kiépítéseés
c) az ezzeI kapcsolatos előkészítő és helyreállító egyéb építésitevékenységek ehégzése(egytÍt
közfeladat),
d) a tarsulat érdekeltségi területének lehatárolása (1 pld. alaptérképetmegbízőbiztosit1a),
e) ügyvédi feladat a viz1közműtársulat alapítási folyamatának levezetése a társulat
cégbejegyzéséig,
f) ideértve az alapítást megelőző ingatlantulajdonosi egyeztetések lefolyatását és a szal<rnai
egyeztetéseken j el enlétet és j o gi szempontu felügyeletet,
g) a szervezok, tulajdonosok;; valamint a megltata|mazottak szervezéssel kapcsolatos
munkájának személyes kapcsolattartás révén,telefon, e-mail útjan történő segítése, irányítása,
h) tájékoztatás az érdekeltek részere a társulat jogi működéséről,
l) közreműködés a trírsulat alakításéúelőkészítő szervezó bizottságlétrehozásában, a szervező
bizottság munkájanak jogi támogatása,jogi segítségnyujtás a szerstező bizottság döntéseinek
végrehajtásához'

j)

az önkormányzat részerőI a tiársulati közfeladat részétképező egyes feladatok elvégzésével
felmerült költségek társulatra átháÁtása jogi feltételeinek megteremtése az alapitás során,
k) a társulatpénnigyi-gazdaság; számításának elkészítésénekjogi támogatása,
l) a trársulat Alapszabály tervezetének elkészítése,
m) a társulat alapításakörében jogi tanácsadás, javaslattétel, jogi véleményelkészítése,
n) a meghatalmazást alá nem író ingatlantulajdonosok (társulati érdekeltek) alakuló közgytilési
meghívóinak elkészítése,kikÍildése,
o) atársulat alakuló közgytilésének levezetése,jegyzőkönyvének elkészítése,
p) a tarsulat alapítással kapcsolatos szervezeti okiratainak elkészítése'ellenjegyzése és
cégbírósági benffitása a társulat cégbejegyzéséig,az ennek során jelentkező jogi feladatok
elvégzéseés az ezzeIjaró költségek biztosítása,
q) és rendelkezésre állás az alapitással kapcsolatos jogi ügyekben.
r) Amennyiben a szervezőbizottság, az alalcilő közgyiilés, vagy a társulat hitelfelvétel mellet
dönt, ill. az válik szükségessé, akkor a hitelkérelemhez szükséges társulati dokumentumok
elkészítése,közremúködés a hitelkérelem összeállításában.
A megbízott jogosult a feladatainak ellátásához - a megbizo előzetes tájékoztatása mellett _
a|v á|lalko zót b evonni.
Amegbizás a társulat jogerős cégbejegyzéséigtart.

Megbízói szolgáltatások:
o A lakossági tá4ékoztatás helyszínénekbiztosítása.
o A társulatban érdekelt ingatlanok nyilvántartásanak elkészítése.
o Az ismeretlen ingatlantulajdonosok adatainak beszerzése (fiildhivatal, váIasztői tlévjegyzék,

.
o

adóiroda nyilvántartása, stb. révén).
átháÁtani kívánt költségek tételes kimutatása és felmerülésénekigazolása,
^z
Lakossági Íörumok és az alakuló közgytilés meghívóinak nyilvánosságra hozása (a város
lrorrlapjárr, facebook csoportjábar1 és a rentlelkezésre tilő egyéb kommunikációs
csatornákon), de ez nem tartaLmazza az érdekelt ingatlantulajdonosok felé az alakuló
köz gyul és névre szóló meghívój anak kikiildését.

2.

opcionális árqánlatotvát az alapításon túlmenően az alábbí teljeskörű ügyvédi tevékenységre:
A tarsulat működéso során jogi tevékenységszükségessége merülhet fel a tórsulat rószóről,különöscn
az érdeke|tségs hozzájárulással kapcsolatos porekben, a tarsulat által vagy ellen indított egyéb
hatósági, bírósági eljárásokban, atervezói' kivitelezői, műszaki ellenőri szerződések társulat érdekeit
védő tartalommal történő elkészítése,a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült jogviták soriín a társulat
jogi képviseletének ellátásában, majd a társulat elszámolási eljrírásnak levezetésében(megszüntetése
során).

Kérjük ajánlatát legkésőbb 202l. szeptember 2I. 12:00-ig
pomaz@'pomaz.hu e-mail címekre megküldeni szíveskedjen.

Pomáz,202I.09.I3
Tisztelettel:

a

sebojanos@pomaz.hu

és a

sebo.janos@pomaz.hu
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:
Mellékletek:

Dr. Boldizsár Balázs <bboldizsar@bboldizsar.hu>
hétfő 2021. szeptember 20 21:55
sebo.janos@pomaz.hu
pomaz@'pomaz.hu
RE: Árajánlat kérés Pomáz Alcsevica VKT létrehozásához
Árajánlat (Alcsevica VíziközműT)20092021185731.pdf

Tisztelt Sebő úr!
Mellékelten, szkennelve megküldöm a Pomáz Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, 01/6005-1/2021.
ügyiratszám alatt, Pomáz, Alcsevica Víziközmű Társulat létrehozásának ügyvédi bonyolításáról és tevékenységéről tárgyú
ajánlatkérésére a Dr. Boldizsár Balázs Ügyvédi Iroda által adott árajánlatot.
Tisztelettel:
Dr. Boldizsár Balázs ügyvéd
DR. BOLDIZSÁR BALÁZS ÜGYVÉDI IRODA
HU-1055. Budapest,
Markó utca 1/A. I. em. 3.
Tel.: +36-1-312-0062
Fax: +36-1-354-0869
Mobil: +36-30-6411-184
bboldizsar@bboldizsar.hu
From: sebo.janos@pomaz.hu <sebo.janos@pomaz.hu>
Sent: Monday, September 13, 2021 2:17 PM
To: 'Dr. Boldizsár Balázs' <bboldizsar@bboldizsar.hu>
Subject: Árajánlat kérés Pomáz Alcsevica VKT létrehozásához
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Kérem a mellékelt Polgármesteri ajánlatkérő levélben részletezett tárgyi ügyvédi munkákra vonatkozó árajánlatát
szeptember 21. 12:00-ig a sebo.janos@pomaz.hu és a pomaz@pomaz.hu e-mail címekre megküldeni szíveskedjen.
Köszönettel:
Sebő János

[Oldalszám]

Dr. Botdizsd.r Bo.ld.zs Oggaddi lroda
DR. BOLDTZSAR BATAZS iiggaad
1oss. BUDApnsr, uenxO
EAX:

3

urcA 1/A.

54-0869 ;

omiiz V6ros Onkormi ny zata
Leidinger Istvin polgirmester
P

E- MAIL

rir

I. EM. 3.; TELDFIN: 312-0o62; o6-30-641-1184;
: BBOLDUSAR@DBOLDUSAR. HU

Szakmai el6k6szit<i: Seb<i Jdnos

Porndz,
Kossuth Lajos utca 23.
20t3.

T6rg\r: Araj6nlat aPornaz Vdros Onkormdnyzata, rnirtt ajdnlatk€ro 67taJ,01/6005ll2O21. ugriratszarn alatt, Pornaz, Alcsevica Yizlkozrnti TArsulat letrehozd.sanak
u grv€di bonyolit6.sdrol es tevekenyseger6l targru aj dnlatk€rdsere

Tisztelt Polgdrmester ur!
Tisztelt Sebci ur!

Alulirott, Dr. Boldizsir Balizs ugrved, a Dr. Boldizsir Baldzs iigyru6di lroda
(szekhely: 1055. Budapest, Marko utca IlA. I. em. 3., KASZ-szttn: 36O57860'
nyilv6ntartAsi szarn 2OI8, adoszd,rn: 181210I8-2-4Il torvenyes k€pviseleteben
eljdrva, a PomAz VAros Onkormdnyzata, mint ajdnlatkero altal, 01/6005-ll2O2I.
uryiratszAm alatt, PomAz, Alcsevica Vizlkdzmii Tdrsulat letrehozS.sanak ugrvedi
bonyolit5.sArol 6s tev6kenysegerol targru ajAnlatker6s6re ez0ton az alabbi
6raj6nlatot nyujtja be az ajAnlatkeresben meghat6rrozotl modon, az uryanott
leirtakra fi grelemmel

:

Ba76zs Ugrvedi Iroda a vizikozmri-tArsulat szervez6sevel.
meealakitasaval es ceebirosaqi beieeli/zesevel kapcsolatos u€Yvedi kozremukodes
tar5ru, 6nkorm6nyzati ajAnlatkeresben meghatarozott feladatok elvegzesere ery
osszegii, - az alihbi kivetelekkel - az ugrvedi kozremukod€ssel felmerulo ugrv€di
munkadijat, tov5.bbautazis| telefon-, es posta koltsegeket, valamint a letrehozando
vizkoznii t6rsulat c€gbejegrzesevel felmerul6 cegbirosAgi illet€k 6s kozz€t€teh
koltsegterites koltseget mag6.ba foglalo 6td6nyAras megbiz6Lsi. dijra vonatkozo
ArajAnlatot adja az Ajlnlatkdronek, nett6 13.5OO.OOOr-ft + r{FA, azaz nett6

1.) A Dr. BoldizsAr

tizenhirommilli6-iitszilzezer forint + iltaldnos forgalmi ad6 (brutt6
17.l4s.OOOr-Ftl osszegben. A Dr. Boldizs6r BaJAzs Uryvedi Iroda AFA fizetesere
kotelezett szem6ly.

a Megbizo 3 (hdrom) r6szletben frzeti rr'eg Megbizott tdsz€re; az
elso, netto 5.000.000,-Ft + ApR osszegu r6szlet a megbizasi szerzodes l€trejottet
kovetcj 3O (harminc) naptdri napon belul, a m5.sodik, netto 5.OOO.OOO,-FI + AFA
osszegu reszlet a megbizasi szerzcides letrejottet koveto 60 (hatvan) naptdri napon
belul, mig a harmadik, netto 3.5OO.OOO,-Ft + AFA osszegu rdszlet a megbizdsi

A

megbizdsi dijat

szerzodes letrejottet koveto 9O (kilencven) naptdri napon belul

esed6kes.
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Az Arajlmlat szerintt rnegbizdsi dij nern tarlalmazza - a hivatkozott koltsegek m 3# F / C\l
{r
kiv€televel - a megbizS.s teljesitesevel kapcsolatban harmadik szem6lyek, szervek,'15 xSE
.6t6 rCO
hatos6.gok reszer6ffelmerulo koltsegeket (peldaul tulajdoni lap koltsege, foldhivatali ,!l <'_q, p ;(tr
avt x €r!
elj6rds igazgatS,si szolgAltatAsi drja, szak€rto, tewezo, m6rnok koltsege, dtja), ;.1. -JiF
- +<N
amelynek megfizetese Megbizot (Ajanlatkerot), vary - kulon megdllapodAs alapj6n =v,
g€
harmadik szemelyeket terheli. Megbizott a megbizS,si dijon felul koltseg, vary
.(
jogosult.
fele
nem
Megbizo
kdszkiadAs elszamolS.s6ra
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Jelen 6raj6nlat alapj6,n l6trej6vci megbizdsi szerzrid6snek nem tersva a felek k6z6tt
I6trejdtt, vary a j6v6ben l€trej6vci kirl6n okiratba foglalt megbiz6Lsi szerzriddsek
t6rrydt k€pez6 jogi es eg€b szolg6ltat6sok teljesitese.
2.1 A Dr. BoldizsAr Ba.lazs Ug,vedi Iroda a tarsulat mrik<idese sordn szflksesesse
vAl6 ioei tev6kenvsee. kril6n6sen az erdekelts6si hozzdieruldssal kapcsolalos
perekben. a t:irsulat Sltal vaev ellen inditott ew6b hatosdqi. birosdei eli:Ardsokban
szAks€ses ioqi kepviselet. iosi tamosatds. a tervez6i. kivitelez6i. mtszaki ellen6ri

szerz6desek tSrsulat 6rdekeit v€d<i tartalommal t5rt6n<i elkeszit6se. a kivitelezessel
kapcsolatban felmenilt ioevitak sorari a tarsulat iosi k€pviseletdnek ellatAsa. illetve
a t6rsulat elszdmoldsi elidrAsnak levezetese tdrgru, 6nkorm Anyzatt ajAnlatkeresben
meghatarozott feladatok ell6tdsd6rt 6radii alapiSn elsz6molva, r6forditott
munkaordnk6nt szAmitott nett6 25.0O0,-Ft, azaz huszon<itezer forint + ARR lbruttO
31.750,-Ft) dsszegu 6radij, mint megbizdsi dijra d,raj6nlatot adja az Aj6nlatk6rcinek.
A Dr. Boldizs6r Balazs Ug,wddi Iroda AFA fizet6s€re k6telezett szem€ly. A megbizdsi
dij a tSrgzh6napot kdvetci honap 10. napj6ig, utolag, teljesit€sigazolds alapj en
ki6llitott sz6mla ellen6ben esed6kes. R6forditott munka6rdnak mincisril a
Megbiz6hoz, vagr a megbizds teljesitds6vel erintett harmadik szem€lyhez utazAsra
forditott id6tartam is. Szerz6d6 felek r6gzitik, hogr a jelen rendelkez6sektcil a
konl<rdt rigrek eseteben, az lD.ggtel felmenilo munkateher alapjAn - irasban k6tdtt
kril6n megdllapodds szerint - a SzerzSd6 felek eltdrhetnek.

Az i,rajfurlat szerinti megbizasi dij nem tartalmazza a megbizds teljesitesdvel
kapcsolatban harmadik szem€lyek, szervek, hatosagok r6sz€r6l felmerirlci
k6lts€geket (peldAul tulajdoni lap k6ltsdge, f6ldhivatali eljd,r6s igazgatasi

szolgaltatasi dija, c€geljdrds illeteke 6s k6zz€teteli k6lts€gterit6se, szak6rt6, temezo,
m6rn6k ktilts€ge, dija), amelynek megfizetese rnegbiz6t, vary - kirldn megdLllapoddLs
alapjdn - harmadik szemdlyeket terheli. Megbizott a megbizasi dijon felil koltseg,
vagr kdszkiadds elsz6molds6ra megbizo fel6 nem jogosult.
Jelen 6raj6nlat alapj6,n letrej6vci megbizdsi szerzrid6snek rrem tersva a felek k6zdtt
l6trej6tt, vagr a jdv6ben l6trej6vci ktil6n okiratba foglalt megbizdsi szerz6d6sek
td,rgzAt kepez6 jogi es eg6b szolgdltatdsok teljesitese.

3.) A Dr. BoldizsAr Baldzs Ogzvedi Iroda kepviseleteben az l-2. pontokban
hivatkozott drajanlatok tjrsret kepez6 jogi feladatok etatAsa sor6n Dr. Boldizsar
Bal6zs irgzvdd jar el, aki a tdrrybeli feladatok szakszeni elvlgz€sehez sziikseges
szak6rtelemmel, szakmai grakorlattal rendelkezik.
A Dr. Boldizsdr Balazs Ugrvedi Iroda

a

jelen 6rajrinlatot a kelt6tcil szamitott 90, azaz

kilencven naptAri napig tartja fenn, tovribbd dLrajdnlatot az 6nkonnlnyzatt
aj6nlatkdresben meghat6rozott, sebo..ianos@pomaz.hu es porna4?;por'rraz.hu
elektronikus elerhet6segekre az lrajAnlat keltdnek napjtn (2O21.09.2b. napJan)
igazoltan elkfildte. Az dnkormdnyzati aj6nlatkeres a jelen arajanlat
elv6laszthatatlan mell6klet€t k€pezi; az aj6nratk6r€s tartalmi megveltoztatasa
esetdre a Dr. Boldizs6,r Balazs Ugzvedi lroda fenntartja a jelen 6raj6nlat

megv6ltoztatas6nak j ogAt.

Budapest, 2027. szeptember 20.
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Tisztelt Címzett!

Pomáz Vráros Önkormányzata Alcsevica területének ivőviz ellátásfua, szenrtyviz-, valamint
csapadékví z elvezetéséreYiz1kozműTársulat szervezéséttervezi. (A terület, ill. a közművek áttekintő
rqza a mellékletekben.)

1. A

víziközmu-társulat szervezésével, megalakításával és cégbíróságibejegyzésével kapcsolatos
ügyvédi közreműködésre vátr árajánIatot azzal, hogy a vizlközmu-társulat főbb jellemzőí az
alábbiak:

Pomán Alcsevica területén lévő 22l belterületi ingatlant érintő
a) részleges ivőviz-,
b) telj es szennyviz- és csapadékví z-hál'őzat kiépítéseés
c) az ezzeI kapcsolatos előkészítő és helyreállító egyéb építésitevékenységek ehégzése(egytÍt
közfeladat),
d) a tarsulat érdekeltségi területének lehatárolása (1 pld. alaptérképetmegbízőbiztosit1a),
e) ügyvédi feladat a viz1közműtársulat alapítási folyamatának levezetése a társulat
cégbejegyzéséig,
f) ideértve az alapítást megelőző ingatlantulajdonosi egyeztetések lefolyatását és a szal<rnai
egyeztetéseken j el enlétet és j o gi szempontu felügyeletet,
g) a szervezok, tulajdonosok;; valamint a megltata|mazottak szervezéssel kapcsolatos
munkájának személyes kapcsolattartás révén,telefon, e-mail útjan történő segítése, irányítása,
h) tájékoztatás az érdekeltek részere a társulat jogi működéséről,
l) közreműködés a trírsulat alakításéúelőkészítő szervezó bizottságlétrehozásában, a szervező
bizottság munkájanak jogi támogatása,jogi segítségnyujtás a szerstező bizottság döntéseinek
végrehajtásához'

j)

az önkormányzat részerőI a tiársulati közfeladat részétképező egyes feladatok elvégzésével
felmerült költségek társulatra átháÁtása jogi feltételeinek megteremtése az alapitás során,
k) a társulatpénnigyi-gazdaság; számításának elkészítésénekjogi támogatása,
l) a trársulat Alapszabály tervezetének elkészítése,
m) a társulat alapításakörében jogi tanácsadás, javaslattétel, jogi véleményelkészítése,
n) a meghatalmazást alá nem író ingatlantulajdonosok (társulati érdekeltek) alakuló közgytilési
meghívóinak elkészítése,kikÍildése,
o) atársulat alakuló közgytilésének levezetése,jegyzőkönyvének elkészítése,
p) a tarsulat alapítással kapcsolatos szervezeti okiratainak elkészítése'ellenjegyzése és
cégbírósági benffitása a társulat cégbejegyzéséig,az ennek során jelentkező jogi feladatok
elvégzéseés az ezzeIjaró költségek biztosítása,
q) és rendelkezésre állás az alapitással kapcsolatos jogi ügyekben.
r) Amennyiben a szervezőbizottság, az alalcilő közgyiilés, vagy a társulat hitelfelvétel mellet
dönt, ill. az válik szükségessé, akkor a hitelkérelemhez szükséges társulati dokumentumok
elkészítése,közremúködés a hitelkérelem összeállításában.
A megbízott jogosult a feladatainak ellátásához - a megbizo előzetes tájékoztatása mellett _
a|v á|lalko zót b evonni.
Amegbizás a társulat jogerős cégbejegyzéséigtart.

Megbízói szolgáltatások:
o A lakossági tá4ékoztatás helyszínénekbiztosítása.
o A társulatban érdekelt ingatlanok nyilvántartásanak elkészítése.
o Az ismeretlen ingatlantulajdonosok adatainak beszerzése (fiildhivatal, váIasztői tlévjegyzék,

.
o

adóiroda nyilvántartása, stb. révén).
átháÁtani kívánt költségek tételes kimutatása és felmerülésénekigazolása,
^z
Lakossági Íörumok és az alakuló közgytilés meghívóinak nyilvánosságra hozása (a város
lrorrlapjárr, facebook csoportjábar1 és a rentlelkezésre tilő egyéb kommunikációs
csatornákon), de ez nem tartaLmazza az érdekelt ingatlantulajdonosok felé az alakuló
köz gyul és névre szóló meghívój anak kikiildését.

2.

opcionális árqánlatotvát az alapításon túlmenően az alábbí teljeskörű ügyvédi tevékenységre:
A tarsulat működéso során jogi tevékenységszükségessége merülhet fel a tórsulat rószóről,különöscn
az érdeke|tségs hozzájárulással kapcsolatos porekben, a tarsulat által vagy ellen indított egyéb
hatósági, bírósági eljárásokban, atervezói' kivitelezői, műszaki ellenőri szerződések társulat érdekeit
védő tartalommal történő elkészítése,a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült jogviták soriín a társulat
jogi képviseletének ellátásában, majd a társulat elszámolási eljrírásnak levezetésében(megszüntetése
során).

Kérjük ajánlatát legkésőbb 202l. szeptember 2I. 12:00-ig
pomaz@'pomaz.hu e-mail címekre megküldeni szíveskedjen.

Pomáz,202I.09.I3
Tisztelettel:

a

sebojanos@pomaz.hu

és a

Melléklet 1.

Melléklet 2.
1

M

űszaki átadás-átvéte! lezárása jegyzőkönyv

Készült:

Ide'ie:

Pomáz Város önkormá nyzat

h

ivatalos helységében (Tanácsterem)

2018. augusztus 14.

A létesítménymeqnevezése' az átadás tárgva:

Pomáz, AIcsevica városrész vízellátása
Megrendelő. beruházó

Pomáz Város önkormányzata

H-2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca u.23-25.
Kivitelező

A-Z Kincs Kft.

H-L044 Budapest, Váci út 121.

Tervező

Nívó Quatró Kft.

1131 Budapest, Dolmány utca 12.
Műszaki ellenőr:

Renta Plusz Kft.

H-2013 Pomáz, Katona József utca 18.

A beruházás részletezése:

A létesítménya megrendelő és kivitelező között, 2017. november 2B-án létrejött vállalkozási
szeződése alapján a fentnevezett tervező által elkészített tervdokumentációjában foglalt

műszaki tartalommal a vízjogi engedélyben foglaltaknak megfelelően készült el.
Ezen felÜl a műszaki tartalom részletezésea szerződés mellékleteként csatolt részletes
költségvetés alapján, tervezői jóváhagyással a műszakilag szükséges változásokkal, valamint
a későbbi üzemeltetővel folyamatosan egyezteWe készÜlt.

Jelen vannak:

A meIlékelt jelenléti ív szerint
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Előzmények:
Vízjogi engedély szám: FKI-KHo: 3046-712016

A kivitelező a munkaterületet szerződés kötés után áwette, a lényegi munkavégzés 2018
tavaszán kezdődött a téli időjárás és a frekventált forgalommal rendelkező útszakasz
biztonságos építésemiatt, ezt a közút kezelőjével az érintettek folyamatosan egyeztették.
A megrendelő a kivitelező készre jelentése alapján 2018. június 19-ére a műszaki átadásátvételt kitűzte. Kivitelező, megrendelő és a műszakÍ ellenőr 2018. június 19-én előzetes
bejárást taftottalí ezzel kapcsolatos kérdéseket a heti kooperáción rögzÍtették.
Jelen eliáráson a szerződő felek az alábbiakat állaoították meq:

1. A műszaki átadás-átvételt 2018. június 19-én megkezdik.
2. A hibák javításra kerültek a létesitményelkészült, rendeltetésszerű

3.

használatra

alkalmas.

Az épÍtésselés a jelen eljárással kapcsolatos akadályoző észrevételt érintettek nem

tettek.
Az átadás-áwétel:

Jelenlévők a létesÍEménytmegtekintették, a területet bejárták. Az előzetes bejárás óta eltelt
időszakban a megelőzően jelzett hibákat a kivitelező javította.
AE eljárásra meghívást kaptak az engedély szerint érintette( kezelők, üzemeltető(
J
hatóságok. Az átadással kapcsolatos nyilatkozatukra a felkéréstmegkapták.
A mai napon az éplLésselés a jelen eljárással kapcsolatos akadályoző észrevételt DMRV Z]t,
létesítménykésőbbi üzemeltetője tett. ,,A műszaki átadás-áwétel és az
mint
üzembehelyezés megkezdéséhez hozzájárulunk a megépítettlétesítményjelen állapotában
alkalmas az Üzemeltetésre. Ezt az építésfolyamatában alkalomszerűen ellenőriztÜk. A
tényleges áwételhez, a műszaki átadás lezárásához feltétel az átadási dokumentáció, a
korábban megkÜldött lista szerint összeállítása, átadása. További feltétel a vagyonleltár
meqfelelő bontásban való átadása."
Nvilatkozattételek:
Kivitelező:
A létesítménya vállalkozási szerződés szerint elkészÜlt, kivitelező áwételre és Üzemeltetésre
felajánlja. Az átadási dokumentáció végleges kiegészített változatát és a vagyonleltáft a
DMRV ZrL. részérerryontLatott 1 pld-barr és elektrorrikus úton megkÜldte.
A vállalkozói szerződésnek megfelelően 1 év jótállás, illetve a jogszabályban előírt
szavatossági időt köteles vállalni a vállalkozó.

a

M(jszaki ellenőr:
A kivitelezés az épí|ésiterveknek és a tervezővel egyeztetett változtatásoknak megfelelően
folyt, a műszaki megvalósulás a megvalósulási tervben foglaltaknak megfelel. A létesítmény
megfelelő minőségben, határidőre elkészÜlt, az áwételét javaslom.
DMRV nyilatkozata:

A

DMRV Zft. az elkészÜlt vízi közművet üzemeltetésre alkalmasnak találta, ezért azt
üzemeltetésre áWeszi. Az átadás-átvételhez szükséges dokumentumokat, a Beruházástól 6
pld-ban papír alapon és 11 pld-ban digitális formában áwette. Az elkészÜlt vízi közművel

kapcsolatosan minőségi kifogást nem támaszt.
Az átadás-áwételi eljárás alkalmával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t az SzT 111389
számú megbízási szerződés alapján a DMRV Duna Menti Regionális Yízmtj Zrt. képviseli.
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Megrendelő:

Az elkészült létesítményvégleges műszaki átadás-áwételéhez az üzemeltetői nyilatkozat

szerint hozzájárulokszerződés szerint áweszem és üzemeltetésre, és a vagyonleltár egyidejű
összesen 9 pld-ban, a megvalósulási dokumentációt 6 pld-ban, elektronikusan 11 pld-ban
átadom a DMRV Zrt-nek. önkormányzat kijelenti, hogy a beruházás önkormányzati területen
valósult meg, más idegen területet nem érint.

Megiegyzések:

Garanciális bejárás időpontia:
Legkésőbb az átadás-átvétel követően egy év múlva, 2019 június 19.

k.m.f.
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Tisztelt Címzett!

Pomáz Vráros Önkormányzata Alcsevica területének ivőviz ellátásfua, szenrtyviz-, valamint
csapadékví z elvezetéséreYiz1kozműTársulat szervezéséttervezi. (A terület, ill. a közművek áttekintő
rqza a mellékletekben.)

1. A

víziközmu-társulat szervezésével, megalakításával és cégbíróságibejegyzésével kapcsolatos
ügyvédi közreműködésre vátr árajánIatot azzal, hogy a vizlközmu-társulat főbb jellemzőí az
alábbiak:

Pomán Alcsevica területén lévő 22l belterületi ingatlant érintő
a) részleges ivőviz-,
b) telj es szennyviz- és csapadékví z-hál'őzat kiépítéseés
c) az ezzeI kapcsolatos előkészítő és helyreállító egyéb építésitevékenységek ehégzése(egytÍt
közfeladat),
d) a tarsulat érdekeltségi területének lehatárolása (1 pld. alaptérképetmegbízőbiztosit1a),
e) ügyvédi feladat a viz1közműtársulat alapítási folyamatának levezetése a társulat
cégbejegyzéséig,
f) ideértve az alapítást megelőző ingatlantulajdonosi egyeztetések lefolyatását és a szal<rnai
egyeztetéseken j el enlétet és j o gi szempontu felügyeletet,
g) a szervezok, tulajdonosok;; valamint a megltata|mazottak szervezéssel kapcsolatos
munkájának személyes kapcsolattartás révén,telefon, e-mail útjan történő segítése, irányítása,
h) tájékoztatás az érdekeltek részere a társulat jogi működéséről,
l) közreműködés a trírsulat alakításéúelőkészítő szervezó bizottságlétrehozásában, a szervező
bizottság munkájanak jogi támogatása,jogi segítségnyujtás a szerstező bizottság döntéseinek
végrehajtásához'

j)

az önkormányzat részerőI a tiársulati közfeladat részétképező egyes feladatok elvégzésével
felmerült költségek társulatra átháÁtása jogi feltételeinek megteremtése az alapitás során,
k) a társulatpénnigyi-gazdaság; számításának elkészítésénekjogi támogatása,
l) a trársulat Alapszabály tervezetének elkészítése,
m) a társulat alapításakörében jogi tanácsadás, javaslattétel, jogi véleményelkészítése,
n) a meghatalmazást alá nem író ingatlantulajdonosok (társulati érdekeltek) alakuló közgytilési
meghívóinak elkészítése,kikÍildése,
o) atársulat alakuló közgytilésének levezetése,jegyzőkönyvének elkészítése,
p) a tarsulat alapítással kapcsolatos szervezeti okiratainak elkészítése'ellenjegyzése és
cégbírósági benffitása a társulat cégbejegyzéséig,az ennek során jelentkező jogi feladatok
elvégzéseés az ezzeIjaró költségek biztosítása,
q) és rendelkezésre állás az alapitással kapcsolatos jogi ügyekben.
r) Amennyiben a szervezőbizottság, az alalcilő közgyiilés, vagy a társulat hitelfelvétel mellet
dönt, ill. az válik szükségessé, akkor a hitelkérelemhez szükséges társulati dokumentumok
elkészítése,közremúködés a hitelkérelem összeállításában.
A megbízott jogosult a feladatainak ellátásához - a megbizo előzetes tájékoztatása mellett _
a|v á|lalko zót b evonni.
Amegbizás a társulat jogerős cégbejegyzéséigtart.

Megbízói szolgáltatások:
o A lakossági tá4ékoztatás helyszínénekbiztosítása.
o A társulatban érdekelt ingatlanok nyilvántartásanak elkészítése.
o Az ismeretlen ingatlantulajdonosok adatainak beszerzése (fiildhivatal, váIasztői tlévjegyzék,

.
o

adóiroda nyilvántartása, stb. révén).
átháÁtani kívánt költségek tételes kimutatása és felmerülésénekigazolása,
^z
Lakossági Íörumok és az alakuló közgytilés meghívóinak nyilvánosságra hozása (a város
lrorrlapjárr, facebook csoportjábar1 és a rentlelkezésre tilő egyéb kommunikációs
csatornákon), de ez nem tartaLmazza az érdekelt ingatlantulajdonosok felé az alakuló
köz gyul és névre szóló meghívój anak kikiildését.

2.

opcionális árqánlatotvát az alapításon túlmenően az alábbí teljeskörű ügyvédi tevékenységre:
A tarsulat működéso során jogi tevékenységszükségessége merülhet fel a tórsulat rószóről,különöscn
az érdeke|tségs hozzájárulással kapcsolatos porekben, a tarsulat által vagy ellen indított egyéb
hatósági, bírósági eljárásokban, atervezói' kivitelezői, műszaki ellenőri szerződések társulat érdekeit
védő tartalommal történő elkészítése,a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült jogviták soriín a társulat
jogi képviseletének ellátásában, majd a társulat elszámolási eljrírásnak levezetésében(megszüntetése
során).

Kérjük ajánlatát legkésőbb 202l. szeptember 2I. 12:00-ig
pomaz@'pomaz.hu e-mail címekre megküldeni szíveskedjen.

Pomáz,202I.09.I3
Tisztelettel:

a

sebojanos@pomaz.hu

és a

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021 (…..) számú Önkormányzati határozata
a Pomáz Város Alcsevica városrész területén ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz
közműtársulat szervezéséhez szükséges előkészítő döntésről
Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott hatáskörében, figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 38 – 44/A. §-ba foglaltakra, továbbá a Pomáz Város Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV. 8.) számú önkormányzati rendelet 9. számú
függelékét képező beszerzési szabályzat 16. pontjára tekintettel az alábbi határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Árajánlat kérés Pomáz,
Alcsevica Víziközmű Társulat létrehozásának ügyvédi bonyolításáról és
tevékenységéről” tárgyú beszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok közül, az
ajánlattételi
felhívásban
szereplő
bírálati
szempontok
alapján
………………………………………. (név, cím, kamrai regisztráció, stb.) ajánlatát
fogadja el.
2. Képviselő-testület a határozat 1. pontjában meghatározott ügyvédi munka fedezetét a
2021. évi idő-, ill. teljesítményarányos részre vonatkozóan a 2021. évi költségvetés
K513 Tartalékkeret terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak megfelelő
vállalkozási / megbízási szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt 1. pontjában meghatározott ügyvédi munka
fedezetét a 2022. évi idő-, ill. teljesítményarányos részét a 2022. évi költségvetés
tervezésekor vegye figyelembe.
Felelős:

Leidinger István polgármester

Határidő:

2021. 10. 30.

Végrehajtásban közreműködik:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Végrehajtásról jelentést tesz:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Látta:

…………………….
Dr. Balogh Pál

jegyző

