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Tisztelt Kartársam!

Ügyfelem, Velence Város Önkormátlyzata képviseletében Fordulok Önhöz a GOMI Kft.

képviseletében 2021. febtuát 10-én kelt leveléte reflektálva.

Áhogyan artól l(arrársamar tisztelt Ügyfelc bizonyára értesirerte, Ügyfclem és a COMT I( fr. közön több

szeméIyes egyeztetés is folyt a ,,Velencei-tó l{apuja" projekt keretében megvalósult Velence l(orzó

üzemeltetésére 2009. június 10. napján megkötött Üzemeltetési Szezódéssel kapcsolatban.

A projekt vonatkozásában a fenntartási időszak valóban lejátt 2021. janwár 15. napjával, azorlbarl a

projekt zátására, az azza| összefiiggő ellenótzésre még nem került sor. Az egyeztetések alkalrnával

Velence Város Önkorrnányzata kérte a GOMI l(ft. üzemeltetőt, képviselőit, hogy a ptojekt zárásához

indikátorok megvalósulásához szükséges kimutatásokat, alátámasztő dokumentációkat bocsássák

tendelkezésre. Ehhez a szükséges segítséget megadtuk.

I(étte továbbá, hogy a Velence l{orző állapotálak felmétésére és az üzemeltetéssel kapcsolatos

kétdések, il]etve kötelezettségek rendezése étdekében a GOM] Kft. bocsássa rendelkezésre a l(otzóval

kapcsolatos igazságigyi szakéttőt vizsgálathoz szükséges és az Üzerneltető feladatkörébe tartozÓ,

valamint nála fellelhető dokumentumokat.

Mindkét körben Ügyfelem ígéretet kapott arra, hogy a szükséges dokumentumokat ós dokumentációkat

rendelkezéste bocsátják, azonban erre eddig nem került sor, az tgazságigyi szakéttó által kért

dokurnentációk átadását pedig a GOIvII \(ft. azzal utasította vissza, hogy azok Velence Város

Önkormányzatáná1 is megtaIálhatóak.
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ügyfelem a személyes eg),eztetések alkalmával eg),értelműen kifejtette, hogy az Üzemeltetési Szerződés

módosításával kapcsolatban |<:zátó|ag akkot és úgy lehet képes tárgyalni, ha a projekt fenntattási

kötelezettségével összefüggésben az indikátorok teljesülését az e|,enőrző hatóság jóváhagy ta, továbbá az

igazságügyi szakéttői vélemény íe\tátta a Korző állapotát és rögzítette az azzal kapcsolatos teendőket és

a szerződésbő| fakadó feladatmegosztást.

Níindaddig tehát, amíg a fenti két pontot megn)rugt^tő^n lezáfiJ nem lehet, valamint amíg a GOMI

Kft., rnint üzemeltető az egyűttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. Ügyfelemnek nem áIl

módjában serrrrnilyen az Üzemeltetési szetződés megváItoztatásáta vonat]<ozó tárgyalásokba

bocsátkozni, r,agy a levélben foglalt változtatá sol<hoz hozzálárulrri. Á ielzen intézkedéseket kifejezetten

megtiltja.

I(érem, hogy a fent-ieket tudomásul venni szíveskedjenek.

Budapest, 2027. február 24.
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