
 
                                 4. sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 
követelések beszámításáról 

 
Amely létrejött egyrészrıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2351 
Alsónémedi, Fı út 58.; adószám: 15391085-2-13; képviseli: Vincze József polgármester) (a 
továbbiakban: Önkormányzat,  
 
másrészrıl Alsónémedi AIRVAC Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Kft.  (székhely: 
2351 Alsónémedi, Fı út 58.; adószám : 12327814-2-13; képviseli: ifj. Kozma Miklós 
ügyvezetı) (a továbbiakban: Kft.) között, 
 
Önkormányzat és Kft. a továbbiakban együtt, mint Felek között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételek szerint: 
 

1. ELİZMÉNYEK 
 

1.1.  Felek rögzítik, hogy egymással 1997. december 1. napján Üzemeltetési 
Szerzıdést kötöttek a Tulajdonos tulajdonában álló, Alsónémedi nagyközséget ellátó 
szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítótelep (a továbbiakban: szennyvízközmő) 
mőködtetésére, mely szerzıdést a Felek 2012. május 30. napján megszüntették. Az 
Üzemeltetési Szerzıdést megszüntetı Megállapodás nyomán az Önkormányzatnak 
93.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 118.110.000.- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett 
a Kft. felé. 
 

1.2. Felek rögzítik továbbá, hogy 2012. május 30. napján Adásvételi Szerzıdést 
kötöttek egymással a Kft., mint eladó tulajdonában álló Mercedes Unimog U-1550 
típusú, HPF-306 frsz-ú tehergépkocsira, amely alapján az Önkormányzatnak, mint 
vevınek 2.500.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.175.000.- Ft fizetési kötelezettsége 
keletkezett a Kft. felé. 
 

1.3. Felek rögzítik továbbá, hogy 2012. május 30. napján Adásvételi Szerzıdést 
kötöttek egymással a Kft., mint eladó tulajdonában álló SHM-greder (gépszám: 8594) 
típusú jármőre, amely alapján az Önkormányzatnak, mint vevınek 1.000.000.- Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 1.270.000.- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a Kft. felé. 

 
1.4. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Kft. az Önkormányzat felé tagi 

kölcsön jogcímén tartozik 96.500.000.- Ft-tal, azaz Kilencvenhatmillió-ötszázezer 
Forinttal. 

 
2. A SZERZİDÉS TÁRGYA 

 
2.1. Felek jelen Szerzıdés aláírásával kölcsönösen beszámítják az egymással 

szemben fennálló, a jelen Szerzıdés 1. pontjában körülírt tartozásaikat. Felek 
megállapítják, hogy az Önkormányzatnak a Kft. felé összesen 122.555.000.- Ft, azaz 
Százhuszonkettımillió-ötszázötvenötezer Forint tartozása áll fenn, míg a Kft-nek az 
Önkormányzat felé 96.500.000.- Ft, azaz Kilencvenhatmillió-ötszázezer Forint 
tartozása áll fenn. 



 
2.2. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzatnak a Kft. felé az egymással 

szemben fennálló tartozások beszámítása után összesen 26.055.000.- Ft, azaz 
Huszonhatmillió-ötvenötezer Forint fizetési kötelezettsége áll fenn, mely összeget az 
Önkormányzat a jelen Szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül fizeti meg a Kft. 
részére a Kft. bankszámlájára történı átutalással. 
 

3. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

3.1. Felek kijelentik, hogy a magyar jog szabályainak megfelelıen mőködı jogi 
személyek, akik szerzıdéskötési képességükben nincsenek korlátozva, kijelentik 
továbbá, hogy a jelen Szerzıdést a képviseletükben aláíró személyek erre 
jogosultsággal rendelkeznek. 
 

3.2. Felek a jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv, valamint a jelen Szerzıdésre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit tartják irányadónak. 

 
3.3. Jelen Szerzıdés 2 gépelt oldalból és 4 egymással szó szerint megegyezı 

példányban készült. 
 

3.4. Felek jelen Szerzıdést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag aláírják. 

 
Alsónémedi, 2012. május 30. 
 
 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

képv.: Vincze József polgármester 

 
Alsónémedi AIRVAC Kft. 

képv.: ifj. Kozma Miklós ügyvezetı 
 


