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J e g y z ő k ö n y v  

 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete  

2016. december 27-i rendkívüli  nyílt üléséről készült  

 

Helye:  Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme, 4161 

Báránd, Kossuth tér 1. 

 

Jelen vannak:   Dr. Kovács Miklós   (polgármester) 

Erdeiné Hákli Ildikó   (képviselő) 

Kiss Gyuláné    (képviselő) 

Majoros Csaba    (képviselő) 

 

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula    (jegyző) 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester: 

Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 4 fővel határozatképes.  

Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Majoros 

Csaba képviselő következik. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el.  

 

A szavazáson jelen volt 4 fő.  

A testület 3 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

 

139/2016.(XII.27.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Majoros 

Csaba képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

A Testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Dr. Kiss Gyula jegyző 

  Majoros Csaba képviselő 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester: 

Előterjesztette a napirendi pontokat. Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése. 

 

A szavazáson jelen volt 4 fő. 

Az ülés napirendjét a testület az alábbiak szerint fogadta el 4 igen szavazattal, nem és 

tartózkodás nélkül: 

140/2016.(XII.27.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen 

ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1. A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015 számú Kaba – Tetétlen – 

Báránd szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése című 

projekt keretében megvalósult rendszer térítésmentes 

átadásáról 

 

 

 

 



 

1. napirendi pont 

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015 számú Kaba – Tetétlen – Báránd szennyvíztisztító és 

csatornahálózat kiépítése című projekt keretében megvalósult rendszer térítésmentes 

átadásáról 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy elég hiányos az előterjesztés, de még a mai 

napig sem kaptunk meg hozzá adatokat, hogy tényleges számtartalommal fel tudjuk tölteni, 

ugyanis Kaba könyvelői még nem tudták megküldeni.  

2016. december 30-án viszont aktiválni kell ezt a vagyont ahhoz, hogy ez a jövő évtől át 

kerülhessen üzemeltetésbe. Az önkormányzat tulajdonában kerül, a vagyon, de mi nem 

tarthatjuk meg és nem üzemeltethetjük, ezt 2017. január 1-napjával át kell adnunk a TRV Zrt. 

–nek üzemeltetésbe. Volt erről már szó korábban amikor egy bérleti üzemeltetési szerződés 

bekerült a testület elé, akkor ezt jóvá is hagytuk azzal hogy az értékek és részmeghatározások 

vonatkozásában a pályázatban irányadó értékhatárokat vesszük figyelembe. Ezt felülírta a nyár 

folyamán a kabai közös testületi ülés, amikor meghatároztuk hogy a telep vonatkozásában van 

egy %-os arányunk a vezeték és az itteni hálózat vonatkozásában pedig a pályázati értékeket 

tartjuk be. Ezzel alá is írható az üzemeltetési szerződés, részünkről nincs akadálya annak, hogy 

ezt megtegyük és az üzemeltetést megkezdjék. 

Az átvételhez aktiválnunk kell a vagyont aminek a % -os mértéke az meg van határozva hiszen 

tudjuk, hogy a hálózatnál 41,2 %, a telepnél 26,43 %, ami a nyáron meghatározásra került Úgy 

gondolja, az lenne a legszerencsésebb, hogy a mértékét elfogadnák és az értékét ennek 

megfelelően határoznánk majd meg. A későbbiekben rendelkezésünkre bocsátott 

dokumentáció alapján. 

Az ütemterv a következőknek megfelelően alakul: 2016. december 30-án megtörténik az 

ingyenes vagyonátadás, a társulástól, az önkormányzatok részére; 2016. december 31. napjával 

megszüntetése kerül a társulás; 2017. január 1. napjával megtörténik a vagyon üzemeltetésbe 

adása. 

Ehhez a folyamathoz szükséges most döntenünk a vagyon átvételéről, a társulás 

megszüntetéséről, és a vagyon üzemeltetésbe adásáról, valamint a fenti műveletekhez 

szükséges dokumentáció elfogadásáról. 

Lényegében ezt a döntéstervezetet tartalmazza a határozattervezet. 

Kiss Gyuláné képviselő 

Nem lehet tudni, hogy esetleg december 31-ig nem küldi-e meg Kaba a végleges 

dokumentációt. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Kabán csütörtökön lesz ülés, Tetétlenen pénteken. Nem tudja, nem érti mi a gond a nehézség a 

kiszámolásban. Egy értéket mindenképp társítani kell a mértékhez, mert különben nem tudják 

bevenni. Nem tudja, hogyan fogják Kabán és Tetétlenen elfogadni. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

A mértéke megvan. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

A beruházás értéke 100 % -osan leosztható a településekre és az az értéke, ami a megvalósulás 

szerinti érték. A pályázati vagyis a megvalósulási érték szerint lehet aktiválni. Pályázatot 

aktiválni eleve be lehet, nem is minden pályázatnál kell vagyonértékelést csinálni. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Itt az a baj, hogy két éve elkészült a rendszer és van két éves amortizáció amit egyszerűen nem 

tudnak hova tenni. A TRV azon vacillál, hogy ami a pályázati értéken megvalósult az nem 

tényleges állapotot fog tükrözni, készíttettet egy aktuális vagyonértékelést, ami a két éves 

amortizációt tartalmazni fogja. „Kétszer kell majd aktiválni” egyszer a vagyonértéken és azon 

kell majd módosítani a vagyonértékelés alapján. Azt javasolja, hogy a mértékét határozzák 

meg, bízik benne, hogy a héten ennek pont kerül a végére. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

Kaba határozza meg az értékét? 



 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Nem, a társulás könyvelője a TRV ügyintézője, a kivitelező, és a vagyonértékelést végző cég. 

Kiss Gyuláné képviselő  

Ha átveszik a vagyont és üzemeltetésre adásba kerül, onnantól a szolgáltatás díját is 

megállapítják? Érdekli nagyon a lakosságot. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Úgy tudja ez engedélyeztetésen van már. Annak a testületi határozatnak a függvényében, 

amikor a bérleti üzemeltetési szerződést elméletben elfogadtuk, azzal ők megkérték a hatósági 

árszabást. Ha meglenne a tényleges üzemeltetési szerződés, onnantól kezdve élne a szennyvíz 

üzemeltetési díj is. 

Meg is kell kötni a szerződést, nem lehet önkormányzati üzemeltetésben, amikor megkapjuk a 

vagyont azonnal át is kell adni üzemeltetésbe. Ezt a szerződést a TRV-vel január elsejével alá 

kell írni azért, hogy működőképes lehessen. December 15-ttel elméletileg ennek meg kellett 

volna történni, ahhoz hogy mi ezen kívül nem csak a társulást, hanem a társulatot is eltudjuk 

kezdeni megszüntetni. Így a társulatot majd csak janiárban tudjuk elkezdeni megszüntetni. 

Most derül ki, hogy az üzemeltetéshez külön engedélyezési eljárásra nem is biztos, hogy 

szükség van, mert ugye a Kabai „régi” rendszer üzemeltetésre már van engedélye a TRV-nek, 

amit csak ki kell bővíteni ennek függvényében Bárándra és Tetétlenre. Külön engedélyt arra, 

hogy Bárándon üzemeltethessen nem is kellene kérni. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

Biztos, hogy nem egyszerű dolgok ezek. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Igen, mi sem értjük miért húzódik ez ennyire el, de mindenképp át kell, hogy vegyék a vagyont. 

Nincs értelme tovább húzni, ezért javasolták azt, hogy határozzák meg a mértékét. Azokat amik 

százalékban vannak megadva, pályázati bekerülési értéken beaktiváljuk és majd a 

vagyonértékelés függvényében még egy körrel a könyveinkbe átvesszük és majd azzal az 

értékkel fog a bérleti üzemeltetési szerződés mellékletében megjelenni. 

Úgy gondolja, hogy annál hitelesebb nincs, mint amit most a vagyonértékelő a TRV-nek 

felmér. Egy, két éves amortizációval azt elfogadják és januártól az üzemeltetésnek szerinte 

nincs akadálya. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

Akkor ezt így el lehet elfogadni? 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

El lehet úgy fogadni, hogy pályázat szerinti értékben. Pontos összeg esetén, vagy a 

vagyonértékelésben foglaltak aktiválásához, esetleg egy újabb határozat szükséges. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Javasolja, hogy fogadják el pályázati értéken, a számokra nem lesz ráhatásunk. Az, hogy 

szétporlasztanak egy csomó költséget, annak annyi következménye lesz, hogy magasabb értéke 

lesz az egyes dolgoknak az aktiváláskor. Üzemeltetés szempontjából semmi relevanciája nem 

lesz, mert az üzemeltetésben az a vagyonérték fog megjelenni. A TRV-s vagyonértékelés pedig 

a tényleges állapotot fogja tükrözni, ami két év amortizációval minden egyéb járulékos költség 

nélkül a meglévő eszközöknek, hálózatnak az értékét takarja. 

Majd a konkrét számok tekintetében, az aktiválás a vagyonértékelés függvényében fog 

megtörténni. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt el.  

 

A szavazáson jelen volt 4 fő.  

A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

 

 

 

 



 

141/2016.(XII.27.) KT határozat 

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015 számú Kaba-Tetétlen-Báránd szennyvíztisztító és 

csatornahálózat kiépítése című projekt keretében megvalósult rendszer térítésmentes 

átadásáról 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kaba-Tetétlen-Báránd 

Közös Szennyvízelvezetési és tisztító Rendszer Önkormányzati Társulás által a 

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015 számon nyilvántartott „Kaba-Báránd-Tetétlen szennyvíztisztító 

és csatornahálózat kiépítése című Európai Uniós projekt keretében megvalósult beruházást 

követően, a Társulás térítésmentesen átadja Báránd Községi Önkormányzat részére saját 

tulajdonából - a korábbiakban elfogadásra került 92/2016.(VI.30.) KT határozatában 

foglaltaknak megfelelően -, a megépült víziközmű beruházást: a Báránd településen kiépítésre 

került szennyvízelvezető-rendszert és a település érdekében épült távvezetéket, az átadási 

pontig (szennyvízcsatorna hálózat) a beruházás megvalósulás szerinti értékének megfelelő 

értékben. 

Továbbá ugyanúgy térítésmentesen átadja – szintén a korábbiakban elfogadásra került 

92/2016.(VI.30.) KT határozatában foglaltaknak megfelelően - ugyanezen beruházás 

keretében megvalósuló, de a Kaba, Báránd, Tetétlen települések közös tulajdonába kerülő 

víziközmű beruházás (szennyvíztelep) 26,43 %-át, a beruházás megvalósulás szerinti 

értékének megfelelő értékben. 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti 74/2016.(V.19.) KT számú 

határozatában foglalt azon rendelkezést, mellyel felhatalmazza Dr. Kovács Miklós 

Polgármestert, a fentiekben foglalt vagyonátadással az önkormányzat tulajdonába kerülő 

víziközműelemek, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság 

üzemeltetésébe adására vonatkozó szerződés megkötésére. 

Az értékek részletező kimutatása, az üzemeltetési szerződés, a határozat mellékletét képező 

tartalommal kerül elfogadásra. 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, minden vonatkozó egyeztetés lefolytatására, a 

szükséges dokumentáció megalkotására és aláírására. 

Határidő:  2016. december 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester 

  Dr. Kiss Gyula jegyző  

 

 

 

1. számú melléklet a 218/2016. (XII.29.) számú önkormányzati határozathoz: 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 

VÍZIKÖZMŰVEK TÉRÍTÉSMENTES ÁTADÁSÁRÓL  
 

amely létrejött 

 

egyrészről a Kaba-Tetétlen-Báránd Közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer 

Önkormányzati Társulás (székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.; törzskönyvi azonosítója: 

768144; adószáma: 15768148-2-09; KSH statisztikai számjele: 15768148-8413-327-09; 

képviseli: Szegi Emma, a Társulás elnöke), mint, víziközműveket átadó beruházó – a 

továbbiakban „Társulás” vagy „Átadó” valamint  

 

másrészről Kaba Város Önkormányzata (székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.; 

törzskönyvi azonosítója: 728713; adószáma: 15728719-2-09; KSH statisztikai számjele: 



 

15728719-8411-321-09; képviseli: dr. Sáska Sándor alpolgármester), a továbbiakban úgyis, 

mint „Kaba” és 

 

Báránd Községi Önkormányzat (székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1.; törzskönyvi 

azonosítója: 728681; adószáma: 15728685-2-09; KSH statisztikai számjele: 

15728685-8411-321-09; képviseli: dr. Kovács Miklós polgármester), – a továbbiakban úgyis, 

mint „Báránd”, és  

 

Tetétlen Községi Önkormányzat (székhelye: 4184 Tetétlen, Kossuth utca 65.; törzskönyvi 

azonosítója: 728889; adószáma: 15728881-2-09; KSH statisztikai számjele: 

15728881-8411-321-09; képviseli: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester), – a továbbiakban 

úgy is mint „Tetétlen”,  

 

Kaba, Báránd és Tetétlen, mint víziközműveket átvevő, ellátásért felelős önkormányzatok (a 

továbbiakban együtt, mint „Átvevők”) 

 

illetve a szerződő felek a továbbiakban külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek” között, 

 

a KEOP programban támogatott, a Társulás által megvalósított víziközművek térítésmentes 

átadása (tulajdonjog átruházása) tárgyában, 

 

az alulírott helyen és időpontban, a következő feltételekkel: 

 

Előzmények:   

 

1. A Társulás a „Kaba-, Tetétlen-, Báránd közös szennyvízelvezetési- és tisztítási” projekt (a 

továbbiakban: „Projekt”) megvalósítása céljából jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulásként jött létre, amelyet Kaba, Báránd és Tetétlen települések 

önkormányzatai, mint alapítók hoztak létre. 

 

A Projekt megvalósítására a Társulás és a támogató között „Kaba-Báránd-Tetétlen 

szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése” tárgyban (projekt azonosító szám: 

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015) 2010. október 1. napjának hatályával jött létre, az időközben 

módosult támogatási szerződés.  

 

A Projekt a KEOP programban támogatott szennyvízberuházásként valósult meg, uniós és 

nemzeti támogatási források felhasználásával. 

 

A Projekt fizikai befejezése megtörtént, a tervezett víziközmű létesítmények megépítése 

megvalósult. 

 

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: „Vksztv.”) 1.§ 

(1) bekezdés c.) pontja szerint: 

 „1. § (1) A víziközmű-szolgáltatás alapelvei: (…) 

c) az ellátási felelősség elve: e törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a települési 

önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és joga gondoskodni a 

közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos 

víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről, (…) 

 

A Vksztv. 6.§ (1) bekezdése értelmében: 

„6. § (1) Víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.” 

 

A Vksztv. 10.§-ának egyes rendelkezései szerint: 



 

„10. § (2) Ha a víziközmű-fejlesztést a víziközmű-szolgáltató vagy önkormányzatok társulása, 

illetve az önkormányzatok társulása konzorciumi megállapodás keretében végzi, akkor a 

víziközmű az üzembe helyezésének napjával az ellátásért felelős vagy felelősök tulajdonába 

kerül. A társulás tagjai ezt megelőzően megállapodhatnak a megvalósított víziközművön 

fennálló tulajdoni részesedésük mértékéről. Megállapodás hiányában tulajdoni részesedés a 

víziközmű-fejlesztéshez történő anyagi hozzájárulás mértéke szerint alakul. (…) 

(4) Ha a (2) bekezdés szerint megvalósuló tulajdonba adás térítésmentes, a vagyonátruházás az 

általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.” 

 

A fenti jogszabályi rendelkezések szem előtt tartásával, a Projekt során megvalósult 

víziközművek (a továbbiakban: „Víziközművek”) térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

adásáról a Felek az alábbiakban állapodnak meg: 

 

Felek megállapodása:   

 

3. Felek rögzítik, hogy Átadó kizárólagos tulajdonát képezik a jelen megállapodás 

mellékleteiben meghatározott Víziközművek.  

 

4. Felek megállapodnak, hogy Átvevők a Víziközműveket a jelen megállapodás mellékletei 

szerinti tartalommal veszik át kizárólagos önkormányzati tulajdonba vagy az önkormányzatok 

közös tulajdonába a megállapodás mellékleteiben meghatározott érték alapján az Átadó 

Társulástól.  

 

Mellékletek: 

 

1. sz.: Kaba kizárólagos (100%-os) tulajdonába kerülő Víziközművek 

2. sz.: Báránd kizárólagos (100%-os) tulajdonába kerülő Víziközművek 

3. sz.: Tetétlen kizárólagos (100%-os) tulajdonába kerülő Víziközművek 

4. sz.: Átvevők közös tulajdonába kerülő Víziközművek. 

 

A 4. sz. melléklet szerinti Víziközművek az Átvevők közös tulajdonába kerülnek, és azokat az 

Átvevők tulajdonközösségben működtetik, illetve közösen hasznosítják. Az Áfatv. 5.§ (2) 

bekezdésére figyelemmel, az adóalanyisággal kapcsolatos jogokat és kötelezettséget és a 

tulajdonközösség gesztori feladatait a tulajdonközösség képviseletében Kaba látja el. 

A 4. sz. melléklet szerinti tulajdonközösségben Víziközművekre vonatkozó tulajdoni arány: 

Kaba 60,32 %, Báránd 26,43 %, Tetétlen: 13,25 % 

A 4. sz. melléklet szerinti tulajdonközösségben való működtetés egyéb kérdéseiről – ha 

szükséges – az Átvevők, mint tulajdonostársak egymást között külön szerződésben 

rendelkeznek. 

 

5. Átadó térítésmentesen átruházza a 4. pontban meghatározott Víziközművek tulajdonjogát 

Átvevőkre, amelyet Átvevők elfogadnak és a jelen megállapodás mellékleteiben foglaltak 

szerint tulajdonukba vesznek.  

 

6. Jelen megállapodás szerint térítésmentes vagyonátruházás az áfa jogszabályok alkalmazása 

szempontjából közcélú adománynak minősül, azaz nem minősül ellenérték fejében teljesített 

termékértékesítésnek. 

 

 

 

Felek további nyilatkozatai: 

 

7. Felek megállapodnak, hogy külön birtok-átruházási (birtokba adási) eljárást nem folytatnak 

le. A Víziközművek vonatkozásában jelen Megállapodás aláírásának napjától az Átvevőket 



 

illetik a tulajdonos jogai, illetve terhelik kötelezettségei, Átvevők szedi azok hasznait, viseli az 

azokkal járó terheket és kárveszélyt.  

 

8. A Víziközműveket a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: „Közszolgáltató”) 

veszi üzemeltetésbe az Átvevőkkel kötött külön szerződés feltételei szerint. 

 

9. Átadó kijelenti, hogy Átvevők felé semmilyen igénye, követelése nincs, illetve igényt vagy 

követelést a jövőben sem támaszt. Átadó kijelenti továbbá, hogy tudomása szerint az átadott 

Víziközművek per-, teher- és igénymentesek, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, 

mely az Átvevők tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását korlátozná vagy akadályozná.  

 

10. Átadó kijelenti, hogy a Víziközművek létesítésével, műszaki paramétereivel, 

engedélyezésével és üzemeltetésével, valamint számviteli nyilvántartásával kapcsolatosan 

birtokában lévő okiratokat és dokumentumokat az Átvevőknek, illetve a Közszolgáltatónak 

feladatkörükben - jelen megállapodás aláírását követően azonnal - átadja. Átadó kötelezi 

magát, hogy jelen megállapodás szerinti jogügylet céljának megvalósulása érdekében 

Átvevőkkel együttműködik, a szükséges hozzájárulásokat mindenkor megadja, 

nyilatkozatokat, intézkedéseket megfelelő időben megteszi, tájékoztatási és egyéb 

kötelezettségének eleget tesz.  

  

11. Átadó kijelenti, hogy a Víziközművekhez kapcsolódó garanciális jogait (szavatosság, 

jótállás, stb.) Átvevőkre átruházza.  

 

12. Átvevők kijelentik, hogy valamennyien magyarországi települési önkormányzatok, az 

Átvevők (illetve képviselői) szerződéskötési képessége korlátozás alatt nem áll, és a jelen 

ügylet megkötésére teljes felhatalmazással bírnak. 

 

13. Az Átvevők vállalják, hogy a fenntartási időszak végéig az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény adóalanya lesz. 

 

14. Átvevők vállalják a pályázat keretében átadott épület, építmények, berendezések 

fenntartását, üzemeltetését a beruházás befejezését követő 5 évig. 

 

Vegyes rendelkezések: 

 

14. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban részes Felek valamennyien törvény alapján 

átlátható szervezetnek minősülnek. 

 

15. Jelen megállapodás tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül, erre tekintettel azok 

nyilvánosságra hozatalát Felek tudomásul veszik. 

 

16. A megállapodás kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével módosítható. 

 

17. Felek kötelesek a jóhiszeműség, a rendeltetésszerű joggyakorlás elveinek szem előtt 

tartásával eljárni, egymást – a megállapodás teljesítése érdekében – valamennyi lényeges 

körülményről haladéktalanul tájékoztatni. 

 

18. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges vitáikat 

elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Felek közötti egyeztetés eredménytelensége 

esetén a jogvitában a Polgári Perrendtartás alapján a per tárgya szerint hatáskörrel rendelkező, 

illetékes bíróság jár el. 

 

19. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint Vksztv. és 

végrehajtási rendelete vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 



 

 

20. Jelen megállapodás 8 (nyolc) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült. 

 

 

Felek a jelen megállapodást, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyóan írták alá. 

 

 

Kaba-Báránd-Tetétlen, 2016.  

 

Átadó 

 

Kaba-Tetétlen-Báránd Közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati 

Társulás 

 

 

_________________________ 

képviseletében Szegi Emma elnök    Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: 

    

2016.  

 

 

Átvevő ellátásért felelős települési önkormányzatok 

 

 

Kaba Város Önkormányzata     Láttam: 

 

___________________________ 

képviseletében Szegi Emma polgármester    dr. Csabai Zsolt jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:     

2016. 

 

Tetétlen Községi Önkormányzat    Láttam: 

 

___________________________         

képviseletében Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester  dr. Kiss Gyula jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:     

2016. 

 

Báránd Községi Önkormányzat    Láttam: 

 

___________________________ 

képviseletében dr. Kovács Miklós polgármester   dr. Kiss Gyula jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:     

2016.  

 

 

2. számú melléklet a 218/2016. (XII.29.) számú önkormányzati határozathoz: 

 



 

MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS  

 

A KABA-TETÉTLEN-BÁRÁND KÖZÖS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÓ 

RENDSZER ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  

MEGSZÜNTETÉSÉRŐL  
 

amely létrejött 

 

egyrészről Kaba Város Önkormányzata (székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.; 

törzskönyvi azonosítója: 728713; adószáma: 15728719-2-09; KSH statisztikai számjele: 

15728719-8411-321-09; képviseli: Szegi Emma polgármester) – a továbbiakban úgyis, mint 

„Kaba” 

 

másrészről Báránd Községi Önkormányzat (székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1.; 

törzskönyvi azonosítója: 728681; adószáma: 15728685-2-09; KSH statisztikai számjele: 

15728685-8411-321-09; képviseli: dr. Kovács Miklós polgármester), – a továbbiakban úgyis, 

mint „Báránd” 

 

harmadrészről Tetétlen Községi Önkormányzat (székhelye: 4184 Tetétlen, Kossuth utca 65.; 

törzskönyvi azonosítója: 728889; adószáma: 15728881-2-09; KSH statisztikai számjele: 

15728881-8411-321-09; képviseli: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester), – a továbbiakban 

úgy is mint „Tetétlen” 

 

illetve a továbbiakban Kaba, Báránd és Tetétlen külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek” 

között, 

 

a Felek által létrehozott Kaba-Tetétlen-Báránd Közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer 

Önkormányzati Társulás megszüntetése és e jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati 

társulás megszűnésével összefüggő feladatok és intézkedések tárgyában, 

 

az alulírott helyen és időpontban, a következő feltételekkel: 

 

Előzmények:   

 

1. A Felek 2010. december 23. napján aláírt – időközben két ízben módosított – társulási 

megállapodás (a módosított társulási megállapodás a továbbiakban: „Társulási Megállapodás”) 

útján a „Kaba-, Tetétlen-, Báránd közös szennyvízelvezetési- és tisztítási” projekt (a 

továbbiakban: „Projekt”) megvalósítása céljából jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulást hoztak létre Kaba-Tetétlen-Báránd Közös Szennyvízelvezetési és 

Tisztító Rendszer Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: „Társulás”) néven. A Társulás 

tagjai az alapítás óta kizárólag a Felek. 

 

A Magyar Államkincstár a Társulást a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. A Társulás 

székhelye 4183 Kaba, Szabadság tér 1.; törzskönyvi azonosító száma: 768144; adószáma 

15768148-2-09. 

 

2. A Projekt gesztor-kapcsolattartója Kaba. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a 

GO-TAX Kft. látja el. 

 

3. A Projekt megvalósítása érdekében a Társulás az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 

Operatív Program (a továbbiakban: „KEOP”) keretén belül pályázott és a KEOP támogatási 

program keretében támogatást kapott (a Projekt előkészítése is támogatásban részesült). A 

Projekt megvalósítására vonatkozó támogatási okirat a „Kaba-Báránd-Tetétlen 

szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése” tárgyban, azonosító szám: 



 

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015, időközben módosított 2010. október 1. napjával hatályos, 

megvalósítási munkákra vonatkozóan létrejött támogatási szerződés (a továbbiakban: 

„Támogatási Szerződés”). 

 

4. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: „Vksztv.”) 

hatálybalépését érintően az egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CVI. törvény 13. §-a – a Társulási Megállapodás aláírását és a 

KEOP pályázat benyújtását követően – módosította a Vksztv. szerinti víziközmű tulajdonosok 

körét. A Vksztv. 6. § (1) bekezdése alapján víziközmű kizárólag az állam és települési 

önkormányzat tulajdonába tartozhat, a víziközművek társulási tulajdona nem megengedett. A 

Vksztv. 8. § (1) bekezdése értelmében, ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati 

beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe 

helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza, mely átruházásról a felek 

szerződést kötnek. 

 

A Projekt közreműködő szervezete, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  Vízügyi, 

hulladékgazdálkodási és KA végrehajtási Főosztály KHVF/15632-8/2014-NFM, 

K-2014-KEOP-1.2.0/2F/09.-0026934/308 iktatószámon kiadott állásfoglalása szerint az 

irányító hatóság álláspontja, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi környezetben a jogi 

személyiségű önkormányzati társulások fenntartása nem indokolt, a záró elszámolási csomag 

irányító hatóság általi elfogadását követően, azaz a projekt befejezését követően a fenntartási 

időszakban kerüljön megszüntetésre a Társulás. 

 

A Projekt záróbeszámolóját elfogadták, a Projekt a fenntartási időszakba lépett. 

 

Fenti jogszabályi változások és támogatói előírások alapján Felek meg kívánnak állapodni a 

Társulás, mint a Projekt megvalósítására létrehozott beruházói célszervezet megszüntetéséről. 

 

A Társulási megállapodásban a Felek rögzítették, hogy a Társulás megszűnése esetén Tagok a 

megszűnés időpontjával egymással elszámolni kötelesek. A felosztott vagyont természetben a 

Társulási Megállapodásban adott tulajdonra tulajdonosként megjelölt Fél részére kell kiadni. A 

Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a Felek vagyoni hozzájárulásuk 

arányában (Kaba 37,71 %, Báránd 41,65 %, Tetétlen 20,64%) tartoznak felelősséggel. 

 

5. A Felek, mint társulási tagok képviselő-testülete (Kaba, Báránd és Tetétlen 

Képviselő-testülete) minősített szavazattöbbséggel elhatározta a Társulás megszűnését, és 

döntött arról, hogy megköti a jelen megszüntető megállapodást. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: „Ávr.”) 167/E.§ (3) bekezdés d.) pontja alapján törzskönyvi nyilvántartásból 

való törlésnél megszüntető okiratként társulás esetében a társulás megszüntetéséről szóló 

megállapodás fogadható el. 

 

A fenti előzmények alapján a Felek az alábbiakban állapodnak meg: 

 

Megállapodás a Társulás megszüntetéséről (megszűnéséről): 

 

6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban 

„Mötv.”) 88. § (2) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 

jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. Az Mötv. 91. § b.) pontja 

szerint a társulás megszűnik, ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt 



 

elhatározzák. Az önkormányzati társulás megszüntetése a képviselő-testület át nem ruházható 

hatásköre (Mötv. 42.§ 5. pont). 

 

A Társulási Megállapodás III/C.4.) pontja szerint a Társulás megszűnik - egyebek mellett -, ha 

a Társulás Tagjai az Mötv. 88.§ (2) bekezdése szerinti (minősített többséggel meghozott) 

döntéssel elhatározták a Társulás megszüntetését. 

 

7. Felek megállapodnak, hogy a Társulást jelen megszüntető megállapodás aláírásával az 

alábbi időpontban jogutód nélkül megszüntetik. 

 

A megszüntetés időpontja: 2016. december 31. napja. 

 

A megszűnt Társulás megszűnésének időpontjában fennálló jogait és kötelezettségeit Felek, 

mint alapító szervek gyakorolják és teljesítik a Projektet támogató szervezetek, illetve 

harmadik személyek irányában a közöttük létrejövő Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodásban foglaltak szerint a támogatott Projekt fenntartásával összefüggő kötelességek 

és feladatok ellátása érdekében. 

 

Az Áht. 105/A. § (1) bekezdése alapján a Társulás, mint nem költségvetési szerv törzskönyvi 

jogi személy az alapító szerv által meghatározott napon szűnik meg. 

 

8. Felek, mint a Társulás tagjai gondoskodtak arról, hogy a tagok által a Társulás társulási 

tanácsába delegált személyek, illetve a Társulás tisztségviselői meghozzanak minden 

szükséges döntést, és megtegyenek minden szükséges intézkedést, amelyet a Társulás 

szervezetén belül kell elvégezni a Társulás megszüntetésével kapcsolatban. 

 

A Társulás nyilvántartásból való törlése: 

 

9. Az Ávr. 167/C.§ (3) bekezdés b.) pontjából következően a társulás törzskönyvi 

nyilvántartásból történő törlése a társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt 

elfogadó önkormányzati képviselő-testületi határozatok csatolásával, törlési kérelemnek a 

Magyar Államkincstárnak történő benyújtásával kérhető. 

 

10. Felek rögzítik, hogy az Ávr. által előírt határidőben a törzskönyvi nyilvántartásból való 

törlés iránt a Társulás elnöke Kaba közreműködésével intézkedik a Magyar Államkincstár 

Hajdú-Bihar megyei Igazgatóságán. A megszűnés napjával a Kincstár adatszolgáltatása alapján 

az adóhatóság hivatalból megszünteti a szerv adószámát. 

 

Az Áht. 105/A.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár jogutód nélküli megszűnés 

esetén a megszüntető szerv bejelentésétől számított tizenöt napon belül a nem költségvetési 

szerv törzskönyvi jogi személyt a törzskönyvi nyilvántartásból. 

 

 

Kötelezettségvállalások: 

 

11. Felek rögzítik, hogy a megszüntetés jelen megállapodásban megjelölt időpontjára 

tekintettel a Társulás továbbiakban már kötelezettséget nem vállalhat. 

 

12. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban „Kbt.”) 21. § (1) 

bekezdése alapján az ajánlatkérők kötelesek a Kbt. hatálya alá tartozásukról, valamint 

adataikban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni a Kbt. hatálya alá 

kerülésüktől, illetve a változástól számított harminc napon belül. 

 



 

A klasszikus közbeszerzési ajánlatkérőnek minősülő Társulás megszűnése miatt Felek a 

Társulás elnökét, Kaba polgármesterét kérik fel, illetve jelölik ki arra, hogy a Társulás 

megszűnéséről értesítse a Közbeszerzési Hatóságot az ajánlatkérői névjegyzéken e változás 

átvezettetése céljából. 

 

Társulás által kötött szerződések, megállapodások megszűnése:  

 

13. Felek rögzítik, hogy a Társulás megszűnése miatt a megszüntetés időpontjában 

megszűnnek a Társulás és a tagjai közötti alábbi megállapodások: 

 

- Kabával a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről 

kötött szerződés 

- Felek és a Társulás közötti Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások 

 

14. A Társulás által a Projekt megvalósítására korábban megkötött valamennyi szerződésben – 

így különösen a jótállási és szavatossági jogok gyakorlására - a Társulás, mint az 

ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő, megbízó) szerződésbeli jogutódja – a Társulás 

megszűnése miatt – a tulajdonossá vált Fél, közös tulajdonba kerülő víziközműveknél a Felek 

tulajdonközössége lesz. Az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő/megbízó) személyében 

bekövetkezett alanyváltozásról a Kbt. szerinti szerződésmódosításban kell rendelkezni. 

 

A Támogatási Szerződés módosítása: 

 

15. Felek tudomásul veszik, hogy a támogatóval kötött Támogatási Szerződés olyan 

tartalommal fog módosulni, hogy a Projekt fenntartási időszakában a Társulás a Felek 

közvetlen kedvezményezetti státussal fognak rendelkezni, és a Támogatási Szerződés Feleket 

közvetlenül fogja kötelezni a Projekt fenntartására, amelyekből fakadó feladatok és 

kötelezettségek teljesítésére a Felek – Kaba vezetésével – külön megállapodás alapján 

konzorciumi együttműködést alakítanak ki. 

 

16. Felek a Támogatási Szerződés előbbi módosítása érdekében egymással egyeztetve közösen 

járnak el a támogatónál. 

 

17. Felek kijelentik, hogy a Projekt fenntartási kötelezettsége körében az őket terhelő 

feladatokat, vállalásokat és egyetemleges felelősséget egy (konzorciumi) együttműködési 

megállapodás fogja tartalmazni. 

 

 

 

 

Társulási iratanyagok: 

 

18. A Társulás iratanyainak megőrzéséről a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint 

kell intézkedni, az irattározás rendjének Társulásnál alkalmazott belső szabályaira is 

figyelemmel. 

 

19. A Társulás által a Projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződésben vállalt, támogatási 

előírások szerinti dokumentumőrzési kötelezettséget és ellenőrzési lehetőséget Kaba és 

Tetétlen – Báránd együttműködésével - biztosítja a Társulás működése során keletkezett 

Társulási dokumentumokra kiterjedően. (Tetétlen a 2010. december 31-ig keletkezett iratok, 

míg Kaba az azt követően keletkezett vonatkozásában.) 

 



 

Társulási beruházásban megvalósult víziközművagyon: 

 

20. Felek rögzítik, hogy a Társulás beruházásában, a támogatott Projekt keretében megvalósult 

dologi víziközmű vagyon a Társulási Megállapodásban foglalt elvek és arányok szerint – a 

Társulás és a Felek között külön átruházási megállapodásban foglaltak szerint térítésmentesen a 

Felek tulajdonába került. A közös tulajdonú vagyonelemeknél a tulajdonközösség képviselője 

Kaba.  

 

A Társulás gazdálkodásának lezárása: 

 

21. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Áhsz) 7.§ (3) bekezdés alapján a mérleg forduló napja jogutód nélkül megszűnés miatt 

megszűnő társulásnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutód nélkül 

megszűnő társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési 

szervként a Kaba Polgármesteri Hivatala készíti el a GO-TAX Kft. bevonásával. 

 

Az Áhsz. 34. § (1) bekezdése alapján a jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő társulás éves 

költségvetési beszámolóját (záró beszámolóját) Kaba Polgármesteri Hivatala a megszűnés 

napját követő hatvan napon belül készíti el a GO-TAX Kft bevonásával, és azt megküldi az 

alapító önkormányzatoknak jóváhagyásra. A jóváhagyott éves költségvetési beszámolót 10 

napon belül továbbítja a Kincstárnak. 

 

22. Kaba, mint gesztor ellátja a Társulás vagyonának felosztása céljából szükséges 

gazdálkodási feladatokat, amelynek során intézkedik a kiadások teljesítéséről és a bevételek 

beszedéséről. Ennek érdekében Kaba gyakorolja a teljesítésigazolási, érvényesítési, pénzügyi 

ellenjegyzési és utalványozási jogosultságokat, valamint rendelkezik a Társulás bankszámlája 

felett. 

 

Kaba intézkedik a Társulás fizetési számláját (bankszámláját) vezető hitelintézet felé, hogy a 

Társulás megszűnésére tekintettel a Társulás fizetési számlája megszüntetésre kerüljön. 

 

23. A Társulást a működése lezárásával, illetve működésének megszüntetésével kapcsolatosan 

terhelő beszámolási, adóügyi és statisztikai adatszolgáltatások teljesítéséről Kaba intézkedik.  

 

24. A Társulás megszüntetése miatt a személyi juttatásokkal kapcsolatos ügyintézések és 

elszámolások lezárását Kaba biztosítja a vonatkozó jogszabályi előírások szerint. 

 

A Társulás pénzvagyonának felosztása:  

 

25. A Társulás záró beszámolója szerinti pénzmaradvány felosztása során a Társulás tagjait 

illeti a Társulás alapításához, illetve a Társulás működési és beruházási kiadásaihoz nyújtott 

társulási tagi befizetéseknek és egyéb pénzbevételeknek (kamatbevétel stb.) a Társulás 

működése során a Társulás tagjai érdekében felmerült kiadásokkal csökkentett összege. A 

Felek érdekében felmerült kiadások felosztásának elszámolása a Társulás tagjai ellátási 

területén belül épülő létesítmények megvalósítási költségeinek Társulási Megállapodásban 

megjelölt érdekeltségi arányában történik. 

 

26. A Társulás záró beszámolójának alapítók általi elfogadását követő 8 (nyolc) napon belül 

Kaba intézkedik arról, hogy a Társulás tagjai költségvetési elszámolási számlájára az előző 

pontban írtaknak megfelelő pénzösszeg elutalásra kerüljön. 

 

A vagyonmegosztás elvei: 

 



 

27. Az Áht. 11. § (1) bekezdése figyelembe vételével is, illetve a Felek jelen megállapodása 

alapján a Társulás jogutód nélkül megszűnik.  

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfa törvény) 17. § (2) 

bekezdése szerinti jogutódlással történő megszűnés nem valósul meg, a számviteli szabályok 

szerint az általános jogutódok az alapító önkormányzatok, akik a záró (éves) beszámoló alapján 

részesednek a Társulás esetlegesen fennálló és felosztandó vagyonában. 

 

Az Áhsz. 34. § (2) bekezdése alapján a megszűnő Társulás vagyona az éves költségvetési 

beszámolóban szereplő adatok alapján kerül átadásra, illetve felosztásra. 

 

28. Az Áhsz. 30/A. § c) pont alapján a mérlegkészítés időpontja a megszűnés napját követő 

harmincadik nap. 

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni hozzájárulásuk 

arányában tartoznak felelősséggel. 

 

Számviteli feladatok: 

 

29. Az Áhsz. 49/B. § (1) bekezdése alapján a megszűnő Társulásnak a könyvviteli számlák záró 

beszámoló elkészítése előtti lezárását megelőzően az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat ki 

kell vezetnie a felhalmozott eredménnyel szemben. 

 

Az Áhsz. 49/B. § (2) bekezdése alapján a megszűnő társulás záró beszámolójában kimutatott 

eszközöket és forrásokat az alapítók könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező 

nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, a megszűnés napját követő 

nappal veszik át. 

 

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 

módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. sz. mellékletének XV. fejezete határozza 

meg a megszűnés sajátos könyvviteli feladatait. A megszűnő költségvetési szervnél a 

megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli zárással kapcsolatos 

számviteli feladatokat. A vagyonelemeket nem kell kivezetni a mérlegből, mivel az Áhsz.-ben 

a megszűnéshez nem kapcsolódik „0”-s beszámoló elkészítési kötelezettség.  

 

30. Az Áhsz. 34.§ (3) bekezdése szerinti feladatot – a Társulási éves költségvetési (záró) 

beszámoló és a vagyon átadásáról-átvételéről készített jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányának 

őrzése - a jogszabályban előírtak szerint Kaba Polgármesteri Hivatala teljesíti. 

 

Egyéb rendelkezések: 

 

31. Az Mötv. VII. fejezetében foglaltak alapján Kaba a Társulás megszüntetéséről 

(megszűnéséről) a megfelelő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a törvényességi 

felügyeletet ellátó Hajdú-Bihar Megye Kormányhivatalát. 

 

32. Felek a Társulás megszüntetése (megszűnése) kapcsán egymással szorosan és kölcsönösen 

együttműködve a jelen megállapodás célját szem előtt tartva járnak el. 

 

33. Aláíró Felek kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező képviselő-testületeik a jelen 

megszüntető megállapodást megfelelően előzetesen (minősített többségű határozattal) 

jóváhagyták, és az a jelen megszüntető megállapodás aláírását követően a Felekre nézve 

érvényes és kötelező. 

 

Kaba-Báránd-Tetétlen, 2016.  



 

 

 

Kaba Város Önkormányzata     Láttam: 

 

 

képviseletében Szegi Emma polgármester    dr. Csabai Zsolt jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:     

2016. ______ __ 

 

Tetétlen Községi Önkormányzat     Láttam: 

 

         

képviseletében Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester dr. Kiss Gyula jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:     

2016. ______ __ 

 

Báránd Községi Önkormányzat     Láttam: 

 

 

képviseletében dr. Kovács Miklós polgármester  dr. Kiss Gyula jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:     

2016. ______ __ 

 

 

3. számú melléklet a 218/2016. (XII.29.) számú önkormányzati határozathoz: 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015” AZONOSÍTÓ SZÁMÚ 

„KABA-, TETÉTLEN-, BÁRÁND KÖZÖS SZENNYVÍZELVEZETÉSI-  

ÉS TISZTÍTÁSI”  

TÁMOGATOTT PROJEKT FENNTARTÁSÁRA 

 

amely létrejött 

 

egyrészről Kaba Város Önkormányzata (székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.; 

törzskönyvi azonosítója: 728713; adószáma: 15728719-2-09; KSH statisztikai számjele: 

15728719-8411-321-09; képviseli: Szegi Emma polgármester) – a továbbiakban úgyis, mint 

„Kaba” 

 

másrészről Báránd Községi Önkormányzat (székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1.; 

törzskönyvi azonosítója: 728681; adószáma: 15728685-2-09; KSH statisztikai számjele: 

15728685-8411-321-09; képviseli: dr. Kovács Miklós polgármester), – a továbbiakban úgyis, 

mint „Báránd” 

 

harmadrészről Tetétlen Községi Önkormányzat (székhelye: 4184 Tetétlen, Kossuth utca 65.; 

törzskönyvi azonosítója: 728889; adószáma: 15728881-2-09; KSH statisztikai számjele: 

15728881-8411-321-09; képviseli: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester), – a továbbiakban 

úgy is, mint „Tetétlen” 



 

 

illetve a továbbiakban Kaba, Báránd és Tetétlen külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek” 

között, 

 

a „Kaba-, Tetétlen-, Báránd közös szennyvízelvezetési- és tisztítási” támogatott projekt 

fenntartására irányuló együttműködés tárgyában, 

 

az alulírott helyen és időpontban, a következő feltételekkel: 

 

Előzmények: 

 

1. A Felek 2010. december 23. napján aláírt – időközben két ízben módosított – társulási 

megállapodás (a módosított társulási megállapodás a továbbiakban: „Társulási Megállapodás”) 

útján létrehozták a „Kaba-, Tetétlen-, Báránd közös szennyvízelvezetési- és tisztítási” projekt (a 

továbbiakban: „Projekt”) megvalósítása céljából a Kaba-Tetétlen-Báránd Közös 

Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: 

„Társulás”).  

 

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 

alapján a Társulás a víziközmű vagyon felett tulajdonjoggal nem rendelkezhet, a víziközmű 

csak az ellátásért felelős önkormányzatok (és az állam) tulajdonában állhat. A beruházás 

megvalósítása után az ellátásért felelős önkormányzatoknak kell kiadni a vagyont, a Társulás 

nem járhat el üzemeltetésbe adóként a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 9.§ (1) bekezdése alapján. 

A Társulás, mint a víziközmű fejlesztés beruházója a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű 

üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre térítésmentesen átruházta és azok a 

Társulás tagjaként Felek tulajdonába kerülnek a Vksztv. 8.§ (4) bekezdés alapján, amely 

átruházásról a Társulás és a Felek szerződést kötöttek. A Társulás a Projekttel kapcsolatos 

beruházói feladatát teljesítette, további működésének és külön költségvetési szervként való 

fennmaradásnak nincs indoka.  

 

3. A Projekt megvalósítása érdekében a Társulás az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 

Operatív Program (a továbbiakban: „KEOP”) keretén belül pályázott és a KEOP támogatási 

program keretében támogatást kapott (a Projekt előkészítése is támogatásban részesült). A 

Projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés (a továbbiakban: „Támogatási 

Szerződés”) 2010. október 1. napjának hatályával „Kaba-Báránd-Tetétlen szennyvíztisztító és 

csatornahálózat kiépítése” tárgyban, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015 azonosító számon jött 

létre. 

 

4. A Projekt közreműködő szervezete, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  Vízügyi, 

hulladékgazdálkodási és KA végrehajtási Főosztály KHVF/15632-8/2014-NFM, 

K-2014-KEOP-1.2.0/2F/09.-0026934/308 iktatószámon kiadott állásfoglalásában közölte a 

Társulással az irányító hatóság álláspontját, miszerint a jelenleg hatályos jogszabályi 

környezetben a jogi személyiségű önkormányzati társulások fenntartása nem indokolt, a záró 

elszámolási csomag irányító hatóság általi elfogadását követően, azaz a Projekt befejezését 

követően a fenntartási időszakban kerüljön megszüntetésre a Társulás. 

 

5. A Társulás a Projekt záró-beszámolóját benyújtotta, azt a támogató elfogadta, a Projekt a 

fenntartási időszakba lépett.  

 

A kedvezményezett Projekt fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit a támogatási 

jogszabályok és a Társulás pályázata alapján befogadott támogatási igényre vonatkozó 

Támogatási Szerződés tartalmazta. 

 



 

Fenti jogszabályi változások és támogató előírások alapján Felek megállapodást kötöttek a 

Társulás, mint a Projekt megvalósítására létrehozott beruházói célszervezet megszüntetéséről. 

 

6. A megszűntetett Társulás beruházásában megvalósult Projekt fenntartási feladatait és 

kötelezettségeit egy közös önkormányzati együttműködés, a Felek jelen polgári jogi 

megállapodásán és kötelezettségvállalásán alapuló formában, a Felek kedvezményezetti 

kötelezettségvállalása mellett konzorciumi együttműködésben (a továbbiakban: 

„Konzorcium”) teljesítik. A Konzorciumot Felek az előbb írt Projekt fenntartásának időszakára 

hozzák létre. 

 

7. A Felek a Konzorcium tagjaiként a konzorciumi megállapodási cél(ok) megvalósítása 

érdekében a támogatott Projekt fenntartása során jelen megállapodás keretei között eljárva 

vesznek részt. A Konzorcium tagjai kizárólag a Felek. 

 

Felek, mint a Konzorcium tagjai maguk közül a Konzorcium vezetőjévé a Kabát (Kaba 

továbbiakban úgyis, mint „Vezető”) jelölték ki maguk közül. A Vezető a jelen megállapodás 

végrehajtása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében 

koordinálja a Konzorcium működését.  

 

Fenti előzmények alapján Felek a Projekt fenntartásának időszakára az alábbiakban állapodnak 

meg, és az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: 

„Megállapodás”) kötik: 

 

Az együttműködés célja és feladatai: 

 

6. Felek által korábban létrehozott majd megszűntetett Társulás a KEOP program keretében 

uniós és központi költségvetési forrásokból támogatott szennyvízberuházást valósított meg.  

 

7. A Projekt megvalósítás eredményei: 

Kaba Város már részben rendelkezett szennyvízcsatorna hálózattal, itt a Projekt keretében 

csatornahálózat bővítés volt szükséges. Báránd és Tetétlen községekben nem volt 

szennyvízközmű, így ezeken a településeken ki kellett építeni a csatornahálózatot. A három 

település szennyvizei Kabán kerülnek megtisztításra, a megszűnt szennyvíztisztító telep 

bővítési területén, amely bővítés külön kivitelezési szerződés keretében valósult meg. 

 

A Projekt műszaki tartalma megvalósult, a víziközművek tulajdonjogát Felek vagyonjogilag 

rendezték, a Projekt megvalósításának eredményeiről Felek a projekt záróbeszámolóban a 

Társulás megszűnése előtt számot adtak. 

 

Felek együttműködése a továbbiakban a megvalósult Projekt fenntartására irányul. 

 

8. A Felek között a jelen Megállapodás szerinti együttműködés határozott időre, a Projekt 

fenntartási időszakának a teljes befejezéséig jött létre.  

 

Felek a jelen Megállapodásban foglalt együttműködési kötelezettséget – a releváns pályázati 

Útmutatónak megfelelően – a Projekt fenntartási időszakára előírt feladatok és kötelezettségek 

maradéktalan teljesítése érdekében vállalják. 

 

A Felek/Konzorciumi Tagok jogai és kötelezettségei: 

 

9. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a hatályos – módosított - Támogatási 

Szerződést és annak mellékleteit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul 

veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek valamennyi Tagra nézve kötelező érvényűek. 

 



 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát, hogy a Projekt lezárását 

követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a Támogatási 

Szerződésben leírtaknak megfelelően a Projekt fenntartási időszakában is együttműködnek, és 

a Projekt beruházással elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi 

eszközeikkel biztosítják. 

 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:11.§-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a Konzorcium képviseletében eljárjon. 

Amennyiben a Konzorcium képviseletében kell nyilatkoznia, a Vezető köteles biztosítani, hogy 

a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a 

Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy Támogatási Szerződésben meghatározott 

határidőben megkapja. 

 

Amennyiben a Támogatási Szerződés újbóli módosítása válik szükségessé, a módosítás 

Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek 

egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött 

Támogatási Szerződés módosításának tervezetét elfogadják, és az aláírt szerződést a 

Közreműködő Szervezet részére a Támogatási Szerződésben meghatározott időpontig 

visszaküldjék. 

 

10. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymást a jelen 

Megállapodásban, illetve a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 

elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.  

 

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt 

megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a Támogatási Szerződés alapján jogosult 

szerveknek a Projekttel kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt fenntartása során általuk vállalt 

tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve 

bármely olyan körülményről, amely a Projekt fenntartását befolyásolja. 

 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban 

tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében 

általuk vitt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető 

a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást 

megadhassa. 

 

A közös tulajdonba került dologi víziközműveknél Felek külön megállapodása alapján a 

tulajdonközösség – adójogi értelemben vett – képviselőjeként Kaba jár el, aki egyben a 

Konzorcium vezetője is. 

 

11. A Projektre vonatkozó bármely projekt jelentést (továbbiakban: „projekt jelentés”) a saját 

projektrészükre a Tagok, a Projekt egészére a Konzorcium nevében a Vezető állítja össze, és 

küldi meg a Közreműködő Szervezetnek.  

 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt jelentéssel még le nem fedett időszakban 

elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról, kötelezettségeik teljesítéséről stb. a projekt jelentés 

Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal 

kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a Támogatási Szerződésben előírt 

mellékleteket. 

 

12. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben a Projekt fenntartási időszakban esetleges 

szabálytalanság miatt, vagy a Támogatási Szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott 



 

ok miatt a Közreműködő Szervezet utólag csökkenti a támogatás összegét, a csökkentés az 

érintett Tag saját befizetési kötelezettségével jár. Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy 

a Támogató szabálytalanság vagy a Támogatási Szerződés megszegése miatt már felhasznált 

támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 

szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre 

irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a Támogatási Szerződés 

megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 

kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a 

Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.  

 

13 A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek 

elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Vezető 

tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a 

Támogatási Szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok 

tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen 

Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

 

Általános kötelezettségvállalások: 

 

13. Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve a támogatási 

rendszerben biztosított államháztartási források elfogadása és a források felhasználása szigorú 

szabályokhoz kötött. Tagok tudomásul veszik az uniós támogatáshoz fűződő speciális 

szabályokat és előírásokat. 

 

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen Megállapodás elveit és az 

itt megfogalmazott érdekprioritást, valamint a Támogatási Szerződés teljesítéséhez fűződő 

közös érdeket. 

 

14. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a Projekt fenntartása során mindenkor a hatályos 

magyar jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó európai uniós előírások szerint járnak 

el. 

 

Jelen Megállapodás elfogadása és aláírása a Tagok részéről egyben kötelezettségvállaló 

elfogadó nyilatkozat is. 

 

15. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló Projekt eredményeinek egységes elvek 

szerinti további üzemeltetésére, fenntartására vagy annak biztosítására a KEOP pályázatban 

bemutatottak és a víziközmű működtetésre (üzemeltetésre) vonatkozó jogszabályi előírások 

szerint. 

 

Kapcsolattartás: 

 

16. A Tagok a Megállapodás, valamint a Támogatási Szerződés teljesítésének időtartamára 

kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és 

telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt 

munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt, a Közreműködő Szervezetet és a Támogatót. A 

Vezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 

 

17. A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 

tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos 



 

teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 

egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az 

egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az 

emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti. 

 

18. A Konzorcium a Projekt fenntartása tartama alatt a megvalósítási szakaszban kialakított 

projekt kommunikációs dokumentumot módosított formában hatályban tartja. E dokumentum 

célja, hogy a fenntartási időszakban a Projektben közreműködők és új partnerek (pl. 

üzemeltető) számára egyértelművé tegye a Projekt kommunikációs rendjét. A projekt 

kommunikációs dokumentum elfogadása után a munkában résztvevő felek vállalják, hogy az 

ott rögzített eljárásrendet követik, és ez alapján kommunikálnak egymással. 

 

A Konzorcium képviselete:  

 

19. A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más harmadik 

személyek felé - a Tagok eltérő megállapodása hiányában - a Vezető képviseli.  

 

20. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot 

önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy 

telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel 

kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről 

előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt. 

 

Támogatási Szerződés módosítása: 

 

21. Tagok tudomással bírnak arról, hogy a Társulás megszűntetése után a támogatási 

jogviszonyban a jelen Megállapodás alapjában a Felek fognak közvetlenül kedvezményezettek 

lenni. Ennek érdekében vállalják a Támogatási szerződés módosítás jóváhagyását és aláírását. 

 

22. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok felhatalmazzák a Vezetőt, hogy a Támogatási 

Szerződés módosítása érdekében a Tagok nevében eljárjon, és nyilatkozato(ka)t tegyen. 

 

23. A Tagok vállalják, hogy a Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó okirat(ok) 

aláírása ügyében soron kívül járnak el. Tagok vállalják, hogy a Támogató által a Támogatási 

Szerződés módosításának létrejötte vagy végrehajtása érdekében minden nyilatkozatot 

haladéktalanul megtesznek, illetve a Vezető részére kiadnak. 

 

A Projekt szerződések kezelése: 

 

24. A Projekt megvalósítása során kötött közbeszerzési szerződések kezelése (pl. jótállási, 

szavatossági igény érvényesítése) települési rendszerekre az egyes Tagokhoz, közös tulajdonba 

került víziközművek esetén a Vezetőhöz tartozik. 

 

Üzemeltetés és díjpolitika: 

 

25. Felek a tulajdonukba kerülő víziközművek fenntartási és üzemeltetési kötelezettségéről a 

vonatkozó jogszabályi és támogatási előírásoknak megfelelő szerződés(ek) megkötésével 

gondoskodnak. 

 

26. Felek a megvalósult Projektnek a pályázatban leírtak és a KEOP projekt pénzügyi 

költséghaszon-elemzése (CBA) szerinti üzemeltetését az alábbiak elvek szerint biztosítják: 

 

Tagok tudomásul veszik, hogy a megvalósult műtárgyak üzemeltetésbe adása kapcsán a saját 

tulajdonukba kerülő víziközművek üzemeltetésére, valamint KEOP támogatás felhasználásával 



 

megépített létesítmények üzemeltetésének feltételeire vonatkozó mindenkor hatályos 

jogszabályi előírásokat, így különösen elsősorban a Vksztv., valamint a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell betartaniuk. 

 

Felek a pályázatban előírt – a támogatott Projekttel összefüggő - díjpolitikai elvárásokat a 2012. 

január 1-jével megszűnt árhatósági jogkörükre figyelemmel teljesítik, és a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal felé a víziközmű-szolgáltatói díjelőterjesztések megtételekor – 

szükség szerint - jelzik. 

 

27. Felek a támogatási kérelem részeként elkészítették a megvalósult létesítmények 

üzemeltetési koncepcióját a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint. Tagok 

tudomásul veszik, hogy a KA támogatással megvalósuló közmű beruházások támogatásának 

feltétele, hogy a támogatással megvalósuló létesítmények, eszközök működtetését olyan 

gazdálkodó szervezet végezze, amelyet a támogatás kedvezményezettje a vonatkozó EK 

irányelveknek megfelelő eljárás lefolytatásával választ ki. A támogatással megvalósuló 

víziközmű vagyon működtetésére a hivatkozott Korm. rendeletben meghatározott speciális 

szabályok vonatkoznak. Felek ennek kapcsán vállalják, hogy a hivatkozott Korm. szerinti 

közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat és az arra vonatkozó 

nyilatkozatot, hogy az abban foglalt adatok teljesek és a valóságnak megfelelnek, ilyen igény 

esetén a Közreműködő Szervezet részére megküldik, illetve azokat Vezető rendelkezésére 

bocsátják. 

 

Felek a megvalósult víziközművek üzemeltetésére a Tiszéntúli Regionális Vízművek Zrt.-vel 

kötöttek szerződést, amelynek időtartama a Projekt fenntartási időszakára is kiterjed. 

 

28. A megvalósult létesítmények környezeti hatásainak csökkentése érdekében Felek és az 

üzemeltető kötelesek ésszerűen együttműködni a környezet terhelésének csökkentése érdekében.  

 

29. A Vksztv. 65.§ (1) bekezdéséből következően a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás 

díját, mint hatósági díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának 

figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.  

 

A fogyasztók (lakosság és közületek) részére a csatornahasználati díjat a helyi hálózat 

üzemeltetője, mint víziközmű-szolgáltató számlázza ki. 

 

A Vksztv. 67.§ (1)-(3) bekezdései alapján víziközműves kapcsolódó szolgáltatás visszterhes 

szerződés (átadási szerződés) alapján nyújtható egymással kapcsolatban álló, 

víziközmű-szolgáltatók által működtetett víziközmű-rendszerek átadási pontján keresztül. Az 

átvett szennyvíz kezelési díját, mint átadási árat az átadási mennyiségek figyelembevételével a 

miniszter rendeletben állapítja meg. 

 

További nyilatkozatok: 

 

30. Tagok kijelentik, hogy a támogatási pályázatban, illetve a Támogatási Szerződésben és 

mellékleteiben foglaltakat, valamint a Társulás által a pályázat elnyerése érdekében tett 

nyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat a Projekt fenntartási időszakban is magukra nézve 

kötelezőnek fogják tekinteni.  

 

31. Felek a Projekt fenntartása során is biztosítják a közösségi támogatási rendszer elvárásainak 

megfelelően a két horizontális alapelv, az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés 

alapelveinek maximális érvényesítését, összhangban az Európai Unió Tanácsának az Európai 



 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 

általános rendelkezések megállapításáról 1083/2006/EK Rendelete 16. és 17. cikkével.   

 

Nyilvánosság biztosítása: 

 

32. A Projekt megvalósítása során a Felek általános feladatai közé tartozott a társadalmi 

tudatformálás. Az együttműködés célját képező Projekt fenntartása során is szükséges a 

megvalósult Projektre vonatkozóan a megfelelő nyilvánosság biztosítása. 

 

Feleknek a fenntartási időszakban is tájékoztatást kell nyújtaniuk a Projekt eredményeiről a 

településeik polgárai számára olyan módon és formában, amely alkalmas arra, hogy a 

tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez. 

 

33. Felek vállalják, hogy a KEOP támogatási program projektjeire vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettségeknek és arculati előírásoknak a Projekt fenntartási időszakban eleget tesznek. 

 

Ellenőrzés: 

 

34. Az Mötv. 119.§ (2) bekezdése előírja, hogy a központi költségvetési, európai uniós vagy 

egyéb nemzetközi támogatásban részesülő önkormányzat köteles a támogatást nyújtó, a 

támogatás lebonyolításában részt vevő és a támogatást ellenőrző szervezetekkel 

együttműködni. 

 

35. Felek kötelesek tűrni és elősegíteni a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az Európai 

Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, az 

Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy egyéb, jogszabályban megjelölt 

szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket, és bármely 

Fél részükre a kért felvilágosítást megadja, a jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatos 

iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban rendelkezésre bocsátja. 

  

A Megállapodás megszűnése és módosítása: 

 

36. Jelen Megállapodás a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

37. A Megállapodás csak írásban módosítható, amelyhez a Közreműködő Szervezet 

hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a Támogatási Szerződésben a támogatási szerződés 

kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő 

Szervezettől. 

 

A Felek adataiban bekövetkezett változások nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az 

adatok változásáról a Tag haladéktalanul értesíti a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról 

írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő 

Szervezetet. 

 

38. A jogviszony jellegére és a Projekt fenntartási kötelezettségére tekintettel a Felek a rendes 

felmondás jogát kizárják. 

 

Vegyes rendelkezések:  

 

39. Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 

rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Megállapodás keretében 

vagy a Megállapodással kapcsolatosan felmerült. Minden, a Megállapodás megkötése után 

felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek 

egymást tájékoztatni.  



 

 

A jelen Megállapodásból eredő peres eljárásokban a jogvitára hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság jár el.  

 

40. Amennyiben jelen Megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben hatálytalanok, 

semmisek vagy megtámadhatóak lennének, akkor ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések 

érvényességét, hatályosságát. A Felek kötelezettséget vállalnak arra az esetre, hogy az 

érvénytelen, hatálytalan rendelkezéseket úgy értelmezik át, egészítik ki vagy cserélik ki, hogy 

az érvénytelen, hatálytalan rendelkezésekkel szándékolt jogi vagy gazdasági célt elérjék. 

 

41. Jelen Megállapodásra a magyar jog az irányadó. A jelen Megállapodásban nem 

szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Felek működésére és a 

támogatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

Felek képviselői a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a szükséges 

jóváhagyások és felhatalmazások birtokában látták el aláírásukkal az alábbi időpontban.  

 

Kaba-Báránd-Tetétlen, 2016.  

 

Kaba Város Önkormányzata     Láttam: 

 

 

képviseletében Szegi Emma polgármester    dr. Csabai Zsolt jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:     

2016.  

 

Tetétlen Községi Önkormányzat     Láttam: 

 

         

képviseletében Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester dr. Kiss Gyula jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:     

2016.  

 

Báránd Községi Önkormányzat     Láttam: 

 

 

képviseletében dr. Kovács Miklós polgármester  dr. Kiss Gyula jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:     

2016. 

 

 

4. számú melléklet a 218/2016. (XII.29.) számú önkormányzati határozathoz: 

 

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS SZOLGÁLTATÁSRA  

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 



 

amely létrejött egyrészről Kaba Város Önkormányzata (székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 

1. adószáma: 15728719-2-09, bankszámlaszáma: 11738053-15728719, képviseletében eljár: 

Szegi Emma polgármester) és 

Báránd Községi Önkormányzat (székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1., adószáma: 

15728685-2-09, bankszámlaszáma: 10403459-50526673-67761004, képviseletében eljár: Dr. 

Kovács Miklós polgármester), valamint  

Tetétlen Községi Önkormányzat (székhelye: 4184 Tetétlen, Kossuth utca 65., adószáma: 

15728881-2-09, bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

10403459-50526678-67741006, képviseletében eljár: Borbélyné Fülöp Hajnalka 

polgármester), mint Ellátásért felelősek, továbbiakban Átadók, 

 

másrészről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság 

(székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001558, adószáma: 

11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832360011416, képviseletében eljár: Hajdú Gábor 

vezérigazgató), mint víziközmű-szolgáltató, (a továbbiakban: átvevő) között, a mai napon, az 

alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel: 

 

1. Felek megállapítják, hogy Kaba Város Önkormányzata Átadó és Átvevő között 2014. 

december 30. napján bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre közműves szennyvízelvezetés 

és tisztítás szolgáltatása tárgyában. 

 

2. Báránd Községi Önkormányzat Átadó és Átvevő között 2014. 12. 30. napján 

bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre közműves ivóvíz szolgáltatásra. Jelen 

szerződésmódosítás ezen üzemeltetési szerződést nem érinti, tekintettel arra, hogy Báránd 

Községi Önkormányzat jelen szerződésmódosítás vonatkozásában csak a szennyvíz-közmű 

tekintetében minősül Átadónak. 

 

Tetétlen Községi Önkormányzat Átadó és Átvevő között 2014. 12. 30. napján 

bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre közműves ivóvíz szolgáltatásra. Jelen 

szerződésmódosítás ezen üzemeltetési szerződést nem érinti, tekintettel arra, hogy Tetétlen 

Községi Önkormányzat jelen szerződésmódosítás vonatkozásában csak a szennyvíz-közmű 

tekintetében minősül Átadónak. 

 

3. A felek az 1. pontban írt bérleti-üzemeltetési szerződést egybehangzó akaratnyilvánítás 

mellett, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, Báránd Községi 

Önkormányzat és Tetétlen Községi Önkormányzat pedig jelen okirat aláírásával egyidejűleg 

az 1. pontban megjelölt szerződés rá vonatkozó rendelkezéseit és annak módosításai jelen 

szerződés-módosítással nem érintett rendelkezéseit magukra kötelezőnek ismerik el.  

 

4. Az 1. pontban hivatkozott szerződés I./1., I./2, I./3, I./4. és I./5. pontjai az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„1. A felek megállapítják, hogy Átvevő ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára létrehozott 

gazdálkodó szervezet, víziközművek működtetésére létrehozott gazdasági társaság, 

amelynek alapfeladata körébe tartozik – Magyarország területén, az Átadók működési 

engedélyének területi hatályán belül- a víziközművek üzemeltetésével a helyi közműves 

ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása.  

 



 

2. Felek rögzítik, hogy Átvevő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Felek megállapítják 

továbbá, hogy Átadók tulajdonát képezi Átvevő által kibocsátott külön-külön 1-1 db 10.000.- 

Ft névértékű törzsrészvény.  

Fentiekre tekintettel felek jelen szerződést a Vksztv. 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 

pályázati eljárás lefolytatás nélkül kötik meg. 

 

3. A felek megállapítják továbbá, hogy az Átadók a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezései alapján 

kötelesek gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásáról és a keletkező szennyvizek 

elvezetéséről és tisztításáról.  

 

4. Az I./1. és I./3. pontban írt rendelkezésekre tekintettel az Átadók kizárólagos tulajdonát, 

törzsvagyonát képező  közműves szennyvíz hálózat és szennyvíztisztító telep működtetése 

(üzemeltetése, fenntartása), szabályozása érdekében kötik meg a felek a jelen szerződést, 

melynek keretében Átadók a víziközmű vagyon üzemeltetési jogát, beleértve a jövőben 

létrejövő víziközmű elemeket is, Átvevő részére átengedik.  

 

5. Az I./1. pontban megjelölt feladatok zavartalan ellátása érdekében jelen üzemeltetési 

szerződés keretei között az Átadók használatra átadják, Átvevő üzemeltetés céljából 

használatra átveszi a V1./3. pontban részletezett ingatlanokat, közműveket valamint azok 

alkotórészeit és tartozékait.” 

 

5. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./1. pontjának 1.1., 1.2., 1.5. és 1.7. alpontjai az 

alábbiak szerint módosulnak: 

 

„1.         Az átadott üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok  

 

1.1. Az Átvevő által ellátandó üzemeltetés részletes meghatározása:  

 

Az Átadók, tulajdonában lévő/tulajdonába kerülő víziközművek, - Vksztv. 2. § 26. pontjában 

meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában - közszolgáltatás céljára 

történő hasznosítása. 

 

1.2.  A jelen szerződés szempontjából az Átvevő által ellátandó üzemeltetés területi 

hatálya: Átadók közigazgatási területe. 

 

1.5. A jelen szerződés tárgyát képező, 1. számú mellékletben írt rendszerfüggő 

víziközmű-elemeket, a 2. számú mellékletben írt rendszer független víziközmű-elemek, 

alkotórészeiket és tartozékaikat az Átadók, az üzemeltetési tevékenység II./1.7. pontban írt 

kezdő napjáig kötelesek - rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban - az 

Átvevő birtokába adni. A birtokba adásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.  

 

1.7. Kaba város közigazgatási területén az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2015. 

január 01. napja, az Átvevő az üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles 

megkezdeni. 

 

Báránd község közigazgatási területén az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2017. 

január 01. napja, az Átvevő az üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles 

megkezdeni. 

 



 

Tetétlen község közigazgatási területén az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2017. 

január 01. napja, az Átvevő az üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles 

megkezdeni. 

 

A víziközmű-szolgáltatás Átvevő által történő megkezdésének kezdőnapja: megegyezik az 

üzemeletetési tevékenység megkezdésének napjával.” 

 

6. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./2. pontjának 2.1.2. alpontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„2.1.2.Az Átadók az 1. számú mellékletben részletesen megjelölt rendszerfüggő 

víziközmű-elemeket és az 2. számú mellékletben megjelölt rendszer független víziközmű 

elemeket bérleti díj ellenében adják át üzemeltetésre. A rendszerfüggő és rendszer független 

víziközmű-elemek bérleti díját jelen szerződésben szabályozzák a felek. 

 

Átadók a rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemeket az Átvevő használatába 

adják, az Átvevő azokat használatba veszi és a jelen szerződésben meghatározott 

feltételekkel üzemelteti. Az Átvevő köteles a víziközmű-elemeket leltár szerint használatra 

átvenni, és a jó gazda gondosságával állagukat megőrizni. 

A víziközmű-elemekre elszámolható amortizáció a bérleti díjban jelenik meg.”  

 

7. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./2.2. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„Az Átadók a bérleti díj összegét kötelesek elkülönítetten kezelni és kizárólag a 

víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett 

hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - felhasználni a felek által egyeztetett 

ütemezésben. 

Felek megállapodnak, abban, hogy Átvevő által történő üzemeltetés megkezdését követő 1 

évet követően a bérleti díjat felülvizsgálják, különös tekintettel az üzemeltetési 

tapasztalatokra, illetve az üzemeltetés során felmerülő bevételek és költségek alapján az 

Átadók tulajdonában lévő vízi-közművek üzemeltetésének eredményessége  vonatkozóan 

a bérleti díj mértékét  módosítják.” 

 

 

 

8. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./2.2. pontja az alábbi 2.2.1. ponttal egészül ki: 

 

„2.2.1. Báránd Községi Önkormányzat és Tetétlen Községi Önkormányzat tulajdonában 

lévő víziközmű elemek használati díj mértékét a Vksztv. szerint a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendelete határozza meg.” 

 

9. Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./2.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„2.3.        A II./2.2. pontban írt bérleti díj megfizetésének módja és esedékessége: 

 

Kaba Város Önkormányzata, Báránd Községi Önkormányzat, valamint Tetétlen Községi 

Önkormányzat külön-külön a tárgyévben esedékes bérleti díjról a számlák alapján ÁFA-s 

számlát állítanak ki a tárgyévet követő hónap január 20. napjáig és azt megküldik Átvevő 

részére.  

A számlán feltüntetésre kerülő teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az ellenérték esedékességével 

egyezik meg. 



 

A II./2.2. pontban meghatározott bérleti díjjal Átvevő a tárgyévet követő év január 31.-ig 

írásban elszámol Átadók részére a Vksztv. 30. §-ában meghatározott, az ellátásért felelőst 

terhelő munkálatok indokolt költségeinek tételes kimutatásával.  

 

A felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő jogosult az általa - a Vksztv. 30. §-ának 

megfelelően, a jelen szerződés III./3.1. pont h) alpontjában és a III./3.2.1. pont d) és e) 

alpontjaiban írtaknak megfelelően - az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a 

hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozások lejárt és a tárgyévben esedékes 

ellenértékét a II./2.2. pontban megjelölt bérleti díjfizetési kötelezettségébe egyoldalú írásbeli 

nyilatkozattal beszámítani.  

Átvevő az elszámolás alapján megfizetendő bérleti díjat az elszámolást követő 30 naptári 

napon belül számla ellenében köteles átutalni az Átadók részére; Átadók az Átvevő által a 

Vksztv., vagy jelen szerződés alapján teljesített fizetésekért kizárólag az Átadókat jelen 

szerződés időtartama alatt megillető bérleti díj erejéig felel.” 

 

10.  Az 1. pontban hivatkozott szerződés II./3. és II./4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„3. Átadók által készítetett jelen szerződés tárgyát képező az 1. számú mellékletekben 

részletesen meghatározott rendszerfüggő víziközmű-elemek és az 2. számú mellékletben 

meghatározott rendszer független víziközmű elemek (vagyonelemek) vonatkozásában 

elkészített vagyonértékelés, jelen szerződés 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.  

 

4. Átvevő - mint az Átadók (ellátásért felelősek) megbízottja - a víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulást az Átadók javára szedi be, és az így beszedett összeget a II/2.2. pontban 

meghatározott bérleti díj fizetésére meghatározott határnapig az Átadók részére évente 

átutalja. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetén az Átvevő az Átadókkal a beszedett 

víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol, és azt részükre átutalja.” 

 

11. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos, általános szabályok  

 

Átadók a jelen szerződés I/1. pontjában körülírt üzemeletetési feladatok magas színvonalú 

ellátásával bízzák meg Átvevőt, az alábbiak szerint:  

- a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek elvezetése 

és tisztítása a szennyvízelvezető- és tisztító művek teljesítő képességének határáig.” 

 

12. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.1. pontja, illetve ezen pont III./3.1.f), III./3.1.g) 

és III./3.1.k) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„3.1. Átadók kötelezettségei: 

f) a víziközmű-fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a bérleti összeg határát 

meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz felújítás, ezen 

kötelezettségeket az Átadók saját költségén kötelesek elvégezni, illetve 

elvégeztetni,  

g) a vízi közműveken történő értéknövelő felújítások, rekonstrukciók és fejlesztések 

végrehajtása esetén, ezek műszaki tartalmát az üzemeltetés biztonsága érdekében 

az Átvevővel előzetesen kötelesek egyeztetni, és a beruházás során az Átvevő 

részére szakmai felügyelet lehetőségét kötelesek biztosítani,  

k) a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közmű vagyonbiztosításáról kötelesek 

gondoskodni.” 

 

13. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.2.1.d), III./3.2.1.g),  III./3.2.1.m), III./3.2.1.n) 

és III./3.2.1.o) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak: 



 

 

„3.2.1. Átvevő köteles: 

d) a jelen szerződés időtartama alatt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a 

hibajelleggel, váratlanul felmerülő, a Vksztv. 30. § (1) bek-ben meghatározott – 

az Szt. rendelkezései alapján értéknövelő felújítások körében elszámolható – 

beavatkozások Átadók utólagos költségviselése mellett történő elvégzésére, 

g) amennyiben a biztonságos üzemeltetéshez nem áll rendelkezésre megfelelő 

számú tartalékberendezés (szivattyú, vegyszeradagoló szivattyú, kompresszor, 

stb.), vagy a meglévő berendezés egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem 

javítható, akkor az Átvevő tartalékeszköz beszerzését kezdeményezi Átadóknál a 

II/2.2. pontban írt bérleti díj terhére; 

m) a jelen pont d) és e) alpontjaiban írt felújítási beavatkozások szükségének 

felismerését követően az Átadókat haladéktalanul tájékoztatni, 

n) a tevékenység végzéséhez szükséges, a víziközmű-szolgáltatáshoz kacsolódó 

felelősségbiztosítást az üzemeltetés megkezdéséig megkötni a jelen szerződés 

tárgyát képező közművekre, és az erről szóló kötvényt az Átadók részére 

bemutatni, 

o) a szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban valamint a 

működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökben (gépek, berendezések) 

keletkező indokolt selejtezési eljárásokat az Átadók felé jelezni, a selejtezést a 

tárgyévben két alkalommal, április 10-ig és augusztus 10-ig kezdeményezni.” 

 

14. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.2.1.1. és III./3.2.1.2. pontjai az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„3.2.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a III./3.2.1. d) és e) alpontjában írt az 

ellátásbiztonság fenntartása érdekében az Átvevő által teljesítendő beavatkozások 

elvégzését követő 15 napon belül az Átvevő köteles írásban Átadók részére tételes 

költségelszámolást benyújtani és a munkálat elvégzésének szükségességét igazolni. Átadók 

a költségelszámolás és igazolás átvételét követő 15 napon belül terjeszthetik elő kifogásaikat 

írásban Átvevő részére. Amennyiben Átadók a megjelölt határidőben a kifogásaikat nem 

terjesztik elő, úgy a felek a költségelszámolást Átadók által elfogadottnak tekintik.  

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átadók által előterjesztett kifogások 

átvételétől számított 8 napon belül a felek a költségelszámolás tárgyában írásban nem 

egyeznek meg, úgy a felek kötelesek a 8 napos határidő lejártát követő 30 napon belül közös 

eljárásban egyenlő költségviselés mellett független szakértő által készített szakvéleményt 

beszerezni a költségelszámolás megalapozottsága tárgyában. A szakértő személyében 

határidőben történő megállapodás hiányában bármely fél további 30 naptári napon belül 

igényét az Átadók székhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti a másik féllel 

szemben. 

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szakvélemény megállapításait felek magukra 

nézve kötelezően ismerik el. 

 

3.2.1.2 Az Átvevő hozzájárul, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdése előtt az 

Átadók által kötött hírközlési, internet-szórási, telefonos kapcsolatot elősegítő berendezések 

további üzemeltetéséhez. E berendezések telepítéséből befolyó bérleti díj az Átadókat illeti 

meg.” 

 

15. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.2.1.4. és III./3.2.1.5. pontjai az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„3.2.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdését 

követően, a szerződés tárgyát képező létesítmények, és azok tartozékaira valamint a 

működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökre (gépek, berendezések) vonatkozó 



 

leltározás az Átadók mindenkor hatályos leltározási szabályzatai alapján történik, felek 

együttes jelenléte mellett. A leltározás időpontjáról az Átadók az Átvevőt írásban 

tájékoztatják, a leltár egy példányát Átvevő rendelkezésére bocsátják. 

 

3.2.1.5.  A jelen szerződés tárgyát képező közművagyonban az Átvevő felróható 

magatartása miatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni az Átadók részére.” 

 

16. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.2.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„3.2.2.3. Az Átvevő köteles minden évben írásban közölni Átadókkal a következő évre 

előirányzott üzemeltetői feladatokat, legkésőbb a tárgyévet megelőző év 11. hónapjának 

15. napjáig.” 

 

17. Az 1. pontban hivatkozott szerződés III./3.4. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„Ivóvízmérővel rendelkező a közterületen lévő működő kifolyók használatáért Átadók a mért 

mennyiséget, annak hiányában havi 10 m3/db átalányt fizetnek Átvevő részére.” 

 

18. Az 1. pontban hivatkozott szerződés IV./1.2. pontja és annak c), f) és h) pontjai az alábbiak 

szerint módosulnak: 

 

„1.2. Az Átadók a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 

hónapos felmondási idővel írásban felmondhatják  

c) ha Átvevő az ellene a jelen szerződéskötés előtt indult csőd- vagy felszámolási 

eljárásról Átadókat nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja, 

f) ha Átvevő Átadók ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis 

nyilatkozatot tesz, 

h) ha Átvevő Átadóknak kárt okoz.” 

 

19. Az 1. pontban hivatkozott szerződés IV./1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1.3. Az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 

hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja 

a) ha az Átadók a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeiket nekik 

felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegték, 

b) a Vsztv-ben meghatározott egyéb esetekben, 

c) ha Átadók Átvevő szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul 

akadályozzák, 

d) ha Átadók Átvevőnek kárt okoznak.” 

 

20. Az 1. pontban hivatkozott szerződés IV./3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„3.1.    Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében az Átvevő az Átadók vagy az 

általuk meghatalmazott személy részére átadja az érintett felhasználóra, felhasználási 

helyekre és vízi-közművekre vonatkozóan:” 

 

21. Az 1. pontban hivatkozott szerződés IV./3.2. és IV./3.3. pontjai az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 

„3.2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átadók a jelen szerződés 

megszűnik, úgy azon közművek vonatkozásában, melyek az üzemeltetési tevékenység 

megkezdése után, - Európa Uniós támogatással, és az Átvevő anyagi szerepvállalásával – 

jöttek létre, a szerződés megszűnésével egyidejűleg az Átadók egy összegben kötelesek 



 

megfizetni az Átvevőnek azt az összeget, amelyet az Átvevő az Átadók tulajdonába került 

közművek megépítése céljából anyagi szerepvállalásként az Átadók részére átadott. 

Az Átadók által fizetendő összeg csökken az - uniós támogatással és az Átvevő pénzügyi 

szerepvállalásával - megvalósult közművek üzemeltetése során, az Átvevő által beszedett 

víz-és csatornadíjakból már megtérült résszel. 

 

3.3. Az Átvevő köteles a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyakat, létesítményeket 

(a leltár szerint átvett eszközöket) megóvott, karbantartott, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül az 

Átadóknak visszaadni, Átadók pedig visszavenni. A közművagyon visszaszolgáltatásáról a 

Felek tételes jegyzőkönyvet készítenek, és a visszaszolgáltatás során műszaki ellenőr 

közreműködését vehetik igénybe. A visszaszolgáltatás az átadási dokumentáció és az 

évenkénti karbantartási és rekonstrukciós dokumentáció (jegyzőkönyvek, egyéb 

nyilvántartások) alapján történik.” 

 

22. Az 1. pontban hivatkozott szerződés VI./3., VI./4., VI./5., VI./6., VI./7., VI./9. és VI./12. 

pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„3. Átadók szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező II/1./4. pontban 

rögzített vagyontárgyak vonatkozásában harmadik személy – függetlenül a fennálló 

jogától – nem akadályozza, korlátozza, vagy zárja ki az Átvevő jelen szerződés alapján 

történő jogainak gyakorlását. 

 

4.  Átadók kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművekkel 

kapcsolatosan más, harmadik személy felé Átvevő szerződéses jogainak gyakorlását, vagy 

kötelezettségeinek teljesítését akadályozó, korlátozó, vagy kizáró kártérítési, kártalanítási 

és egyéb kötelezettsége nem áll fenn. Harmadik személynek semmilyen joga nincs a 

biztonságos üzemeltetés megakadályozására.  

 

5. Az Átadók szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművek 

rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotúak a birtokba adáskor.   

 

6. Az Átvevő a jelen szerződés tárgyát képező közművek üzemeltetését érintő 

bevételekről és kiadásokról üzletágakra lebontott elkülönített könyvelést köteles vezetni, 

amelybe az Átadók részére azok írásbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat 

szolgáltat, mely információkat Átadók üzleti titokként kötelesek kezelni. 

 

7. Az Átvevő minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a jelen 

szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi 

teljesítéséről részletes jelentést készíteni, és azt a fent megjelölt határidő leteltét követő 8 

napon belül eljuttatni az Átadóknak. A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások 

kimutatását, a beszedett díjak kimutatását, a kintlévőségek alakulását, a jogszabályi 

változásokat, az elvégzett felújítási, karbantartási munkákat, a vis maior helyzetek leírását, 

a leszámlázott és kitermelt víz mennyiségi adatait. 

 

9. Az Átadók jogosultak az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetését, az azokkal 

nyújtott szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kísérni. E célból az Átadók 

meghatalmazottai jogosultak betekinteni a jelen szerződés tárgyával összefüggő műszaki 

és gazdasági, pénzügyi dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy 

az üzemeltetés a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint történik. 

 

12. Felek rögzítik, hogy Átadók tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését, Átvevő 

általi üzemeltetés megkezdéséig a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 

(továbbiakban: Vízmű Zrt.) végezte.  Jelen szerződés megkötésének napján a Vízmű 



 

Zrt.-nek bérleti díj fizetési kötelezettsége áll fenn Átadók felé. Átvevő vállalja, hogy eljár 

annak érdekében, hogy Vízmű Zrt. tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon Átvevő általi 

megvásárlásából Vízmű Zrt.-hez befolyó bevételből fenti fizetési kötelezettség, 

amennyiben erre Vízmű Zrt.-nek lehetősége nyílik, kiegyenlítésre kerüljön.” 

 

23. Az 1. pontban hivatkozott szerződés VII./2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. A jelen szerződés teljesítése során felek kapcsolattartói:  

 

- az Átadók részéről:  

- Kaba Város Önkormányzata részéről Szegi Emma polgármester, 20/519-3306, 

polgarmester@kaba.hu 

- Báránd Községi Önkormányzat részéről Dr. Kovács Miklós polgármester, 

+36-70/337-2576, polgarmester@barand.hu 

- Tetétlen Községi Önkormányzat részéről Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester, 

+36-30746-0427, 06-54/712-000, 06-54/461-390, tetetlen.pmh@gmail.com, 

pm.tetetlen@gmail.com 

 

- az Átvevő részéről: Pataki Zoltán üzemigazgató, tel.: +36-70/379-3544, e-mail: 

pataki.z@trvzrt.hu” 

 

24. Az 1. pont szerinti szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. 

számú melléklete lép. 

 

25. Az 1. pont szerinti szerződés 2. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 2. 

számú melléklete lép. 

 

26. Az 1. pont szerinti szerződés 3. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 3. 

számú melléklete lép. 

 

27. Az 1. pont szerinti szerződés 4. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 4. 

számú melléklete lép. 

 

28. Az 1. pont szerinti szerződés 5. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 5. 

számú melléklete lép. 

 

29. Az 1. pont szerinti szerződés 6. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás 6. 

számú melléklete lép. 

 

30. Jelen szerződésmódosítás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésének napján lép hatályba. 

 

31. A Bérleti-üzemeltetési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan tartalommal hatályban maradnak.  

 

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt, 

helybenhagyólag írják alá.  

 

Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt Kaba Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a    ...…/……..(….) sz. határozatával, Báránd 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …………/……….(….) sz. határozatával, 

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ……../……(….) sz. határozatával 

jóváhagyta. 

 

mailto:tetetlen.pmh@gmail.com
mailto:szabo.csaba@trvzrt.hu


 

 

Kelt, …………….., 2017………   Kelt, ………………., 

2017………………. 

 

 

Kaba Város Önkormányzata Báránd Községi Önkormányzat 

Átadó Átadó 

képviseletében eljár: képviseletében eljár: 

 

………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Szegi Emma 

polgármester 

Dr. Kovács Miklós  

polgármester 

 

 

 

Kelt, ……………….., 2017………   Kelt, ………………, 

2017………………. 

 

 

Tetétlen Községi Önkormányzata Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

Átadó Átvevő 

képviseletében eljár: képviseletében eljár: 

 

………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Borbélyné Fülöp Hajnalka  

polgármester 

Hajdú Gábor  

vezérigazgató 

 

 

Mellékletek: 

- 1. számú melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek, valamint azok 

alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése, 

- 2. számú melléklet: az állapotfelmérés folyamatleírása, 

- 3. számú melléklet: a birtokba adási jegyzőkönyv, 

- 4. számú melléklet: a vagyonértékelés 

- 5. számú melléklet: a rendszer független víziközmű-elemek részletes 

meghatározása, 

- 6. számú melléklet: Átadók képviselő-testületének jóváhagyó határozata 

 

5. számú melléklet a 218/2016. (XII.29.) számú önkormányzati határozathoz: 

 

BÉ RL ETI - Ü ZE MELT ETÉS I  S ZER ZŐ DÉS  

KÖ ZMŰ VES  S ZEN N Y VÍ ZEL VE ZETÉ S ÉS  TI S ZTÍ TÁS  

S ZOL GÁLT AT ÁSR A   

 

 

amely létrejött egyrészről Kaba Város Önkormányzata (székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 

1. adószáma: 15728719-2-09, bankszámlaszáma: 11738053-15728719, képviseletében eljár: 

Szegi Emma polgármester) és 

Báránd Községi Önkormányzat (székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1., adószáma: 

15728685-2-09, bankszámlaszáma: 10403459-50526673-67761004, képviseletében eljár: Dr. 

Kovács Miklós polgármester), valamint  



 

Tetétlen Községi Önkormányzat (székhelye: 4184 Tetétlen, Kossuth utca 65., adószáma: 

15728881-2-09, bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

10403459-50526678-67741006, képviseletében eljár: Borbélyné Fülöp Hajnalka 

polgármester), mint Ellátásért felelősek, továbbiakban Átadók, 

 

másrészről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság 

(székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001558, adószáma: 

11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832360011416, képviseletében eljár: Hajdú Gábor 

vezérigazgató), mint víziközmű-szolgáltató, (a továbbiakban: átvevő) között, a mai napon, az 

alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel: 

 

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. A felek megállapítják, hogy Átvevő ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára létrehozott 

gazdálkodó szervezet, víziközművek működtetésére létrehozott gazdasági társaság, amelynek 

alapfeladata körébe tartozik – Magyarország területén, az Átadók működési engedélyének 

területi hatályán belül- a víziközművek üzemeltetésével a helyi közműves ivóvízellátás és a 

közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása.  

 

2. Felek rögzítik, hogy Átvevő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Felek megállapítják 

továbbá, hogy Átadók tulajdonát képezi Átvevő által kibocsátott külön-külön 1-1 db 10.000.- 

Ft névértékű törzsrészvény.  

Fentiekre tekintettel felek jelen szerződést a Vksztv. 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 

pályázati eljárás lefolytatás nélkül kötik meg. 

 

3. A felek megállapítják továbbá, hogy az Átadók a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezései alapján 

kötelesek gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásáról és a keletkező szennyvizek 

elvezetéséről és tisztításáról.  

 

4. Az I./1. és I./3. pontban írt rendelkezésekre tekintettel az Átadók kizárólagos tulajdonát, 

törzsvagyonát képező  közműves szennyvíz hálózat és szennyvíztisztító telep működtetése 

(üzemeltetése, fenntartása), szabályozása érdekében kötik meg a felek a jelen szerződést, 

melynek keretében Átadók a víziközmű vagyon üzemeltetési jogát, beleértve a jövőben 

létrejövő víziközmű elemeket is, Átvevő részére átengedik.  

 

 

5. Az I./1. pontban megjelölt feladatok zavartalan ellátása érdekében jelen üzemeltetési 

szerződés keretei között az Átadók használatra átadják, Átvevő üzemeltetés céljából 

használatra átveszi a V1./3. pontban részletezett ingatlanokat, közműveket valamint azok 

alkotórészeit és tartozékait.  

 

6. Átvevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett olyan működő gazdasági társaság, amely 

a jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és 

tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását 

sem. 

 

7. Felek a jelen bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban: üzemeltetési szerződés) a 

Vksztv. 15.-22.§§ és 29.-31.§§, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 

12.§ (2) bekezdés f) pont, 13.§ (3) bekezdés és (12) bekezdés rendelkezései alapján kötik meg. 

 



 

8. Felek a jelen üzemeltetési szerződésben rögzítik a víziközmű-üzemetetési jogviszonnyal 

kapcsolatos, feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.  

 

 

II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

 

1.         Az átadott üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok  

 

1.1. Az Átvevő által ellátandó üzemeltetés részletes meghatározása:  

 

Az Átadók, tulajdonában lévő/tulajdonába kerülő víziközművek, - Vksztv. 2. § 26. pontjában 

meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában - közszolgáltatás céljára 

történő hasznosítása. 

 

1.2.  A jelen szerződés szempontjából az Átvevő által ellátandó üzemeltetés területi hatálya: 

Átadók közigazgatási területe. 

 

1.3. Jelen szerződést a 2015. január 01. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő 15 éves 

határozott időtartamra kötik.   

 

1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az egyaránt a jelen szerződés tárgyát képező 

üzemeltetés körébe eső, rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes megjelölését 1. számú 

mellékletként, rendszer független víziközmű-elemek részletes megjelölését 2. számú 

mellékletként jelen szerződéshez csatolják. 

 

1.5. A jelen szerződés tárgyát képező, 1. számú mellékletben írt rendszerfüggő 

víziközmű-elemeket, a 2. számú mellékletben írt rendszer független víziközmű-elemek, 

alkotórészeiket és tartozékaikat az Átadók, az üzemeltetési tevékenység II./1.7. pontban írt 

kezdő napjáig kötelesek - rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban - az Átvevő 

birtokába adni. A birtokba adásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.  

 

1.6. A birtokba adást megelőzően a jelen szerződés tárgyát képező rendszerfüggő 

víziközmű-elemek tárgyában a felek részletes műszaki állapotfelmérést végeznek, melynek 

megállapításait közösen írásban rögzítik. Az állapotfelmérés folyamat leírása és a birtokba 

adási jegyzőkönyv a jelen szerződés 3. és 4. számú mellékletét képezi. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő nem jogosult megtagadni a II/1.4. pontban 

hivatkozott víziközmű-elemeket üzemeltetésre átvételét. 

 

1.7. Kaba város közigazgatási területén az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2015. 

január 01. napja, az Átvevő az üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles 

megkezdeni. 

 

Báránd község közigazgatási területén az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2017. január 

01. napja, az Átvevő az üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles 

megkezdeni. 

 

Tetétlen község közigazgatási területén az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2017. január 

01. napja, az Átvevő az üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles 

megkezdeni. 

 

A víziközmű-szolgáltatás Átvevő által történő megkezdésének kezdőnapja: megegyezik az 

üzemeletetési tevékenység megkezdésének napjával. 



 

 

2. A víziközmű-üzemeltetési jog ellenértéke, bérleti díj. 

 

2.1.1. A víziközmű-üzemeltetési jog ellenértékeként a felek 500.000.- Ft/év+ÁFA, azaz 

ötszázezer forint/év plusz általános forgalmi adó. 

 

2.1.2.Az Átadók az 1. számú mellékletben részletesen megjelölt rendszerfüggő 

víziközmű-elemeket és az 2. számú mellékletben megjelölt rendszer független víziközmű 

elemeket bérleti díj ellenében adják át üzemeltetésre. A rendszerfüggő és rendszer független 

víziközmű-elemek bérleti díját jelen szerződésben szabályozzák a felek. 

 

Átadók a rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemeket az Átvevő használatába 

adják, az Átvevő azokat használatba veszi és a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel 

üzemelteti. Az Átvevő köteles a víziközmű-elemeket leltár szerint használatra átvenni, és a jó 

gazda gondosságával állagukat megőrizni. 

A víziközmű-elemekre elszámolható amortizáció a bérleti díjban jelenik meg.  

 

2.2. A felek a rendszerfüggő és rendszer független elemek bérleti díjat az alábbiak szerint 

határozzák meg: 

 

A rendszerfüggő és rendszer független vízi-közmű elemek éves bérleti díja nettó 3.500.000.- Ft, 

azaz nettó hárommillió-ötszázezer forint. 

 

A bérleti díj a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak szerint 

forgalmi adó terheli. 

 

Az Átadók a bérleti díj összegét kötelesek elkülönítetten kezelni és kizárólag a 

víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett 

hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - felhasználni a felek által egyeztetett 

ütemezésben. 

 

 

Felek megállapodnak, abban, hogy Átvevő által történő üzemeltetés megkezdését követő 1 évet 

követően a bérleti díjat felülvizsgálják, különös tekintettel az üzemeltetési tapasztalatokra, 

illetve az üzemeltetés során felmerülő bevételek és költségek alapján az Átadók tulajdonában 

lévő vízi-közművek üzemeltetésének eredményessége  vonatkozóan a bérleti díj 

mértékét  módosítják. 

 

2.2.1. Báránd Községi Önkormányzat és Tetétlen Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 

víziközmű elemek használati díj mértékét a Vksztv. szerint a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendelete határozza meg. 

 

2.3.        A II./2.2. pontban írt bérleti díj megfizetésének módja és esedékessége: 

 

Kaba Város Önkormányzata, Báránd Községi Önkormányzat, valamint Tetétlen Községi 

Önkormányzat külön-külön a tárgyévben esedékes bérleti díjról a számlák alapján ÁFA-s 

számlát állítanak ki a tárgyévet követő hónap január 20. napjáig és azt megküldik Átvevő 

részére.  

A számlán feltüntetésre kerülő teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az ellenérték esedékességével egyezik 

meg. 

A II./2.2. pontban meghatározott bérleti díjjal Átvevő a tárgyévet követő év január 31.-ig 

írásban elszámol Átadók részére a Vksztv. 30. §-ában meghatározott, az ellátásért felelőst 

terhelő munkálatok indokolt költségeinek tételes kimutatásával.  



 

 

A felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő jogosult az általa - a Vksztv. 30. §-ának 

megfelelően, a jelen szerződés III./3.1. pont h) alpontjában és a III./3.2.1. pont d) és e) 

alpontjaiban írtaknak megfelelően - az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajelleggel, 

váratlanul felmerülő beavatkozások lejárt és a tárgyévben esedékes ellenértékét a II./2.2. 

pontban megjelölt bérleti díjfizetési kötelezettségébe egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 

beszámítani.  

Átvevő az elszámolás alapján megfizetendő bérleti díjat az elszámolást követő 30 naptári napon 

belül számla ellenében köteles átutalni az Átadók részére; Átadók az Átvevő által a Vksztv., 

vagy jelen szerződés alapján teljesített fizetésekért kizárólag az Átadókat jelen szerződés 

időtartama alatt megillető bérleti díj erejéig felel. 

 

3. Átadók által készítetett jelen szerződés tárgyát képező az 1. számú mellékletekben 

részletesen meghatározott rendszerfüggő víziközmű-elemek és az 2. számú mellékletben 

meghatározott rendszer független víziközmű elemek (vagyonelemek) vonatkozásában 

elkészített vagyonértékelés, jelen szerződés 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.  

 

4. Átvevő - mint az Átadók (ellátásért felelősek) megbízottja - a víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulást az Átadók javára szedi be, és az így beszedett összeget a II/2.2. pontban 

meghatározott bérleti díj fizetésére meghatározott határnapig az Átadók részére évente átutalja. 

Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetén az Átvevő az Átadókkal a beszedett 

víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol, és azt részükre átutalja. 

 

 

III. AZ ÁTVEVŐ ÁLTAL VÉGZETT ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI 

 

 

1. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos, általános szabályok  

 

 

Átadók a jelen szerződés I/1. pontjában körülírt üzemeletetési feladatok magas színvonalú 

ellátásával bízzák meg Átvevőt, az alábbiak szerint:  

- a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek elvezetése 

és tisztítása a szennyvízelvezető- és tisztító művek teljesítő képességének határáig. 

 

2. Az üzemeltetés során a vagyonműködtetés szakmai és személyi feltételeinek általános 

szabályai. 

 

Átvevő az üzemeltetés teljes időtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak a 

Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt - szakmai és személyi feltételeinek 

biztosításáról. A vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkori hatályos jogszabályi 

rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően a létesítményeket üzemeltetni, a tevékenysége 

gyakorlásához, és az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyeket 

és minden további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket jelen szerződés időtartama 

alatt hatályban fenntartani. A tárgyi létesítményt üzemeltetni és ezzel az Átadók ellátási 

kötelezettsége szerinti szolgáltatást biztosítani, a hatósági előírásoknak megfelelő víz- és 

csatornaszolgáltatást a szakmai elvárásoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

elvégezni a felhasználók (a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek 

stb.) részére. 

 

3. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek.  

 

3.1. Átadók kötelezettségei:  



 

a) a közüzemi szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Átvevő 

számára szükséges információk és adatok megfelelő időben történő 

szolgáltatása,  

b) a közüzemi szolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb 

víziközmű-üzemeltetési tevékenységek összehangolásának elősegítése,  

c) a településen működtetett különböző közüzemi szolgáltatások 

összehangolásának elősegítése,  

d) kizárólagos jog biztosítása az átvevő részére az önkormányzati tulajdonban 

lévő, - és az üzemeltetés ellátásához szükséges - vagyontárgyak 

használatára, és hasznosítására, a jelen szerződés II./1.3. pontjában írt 

időtartam alatt, 

e) a vízi-közművek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi és egyéb 

használati jogi megállapodások megkötése, az ezzel kapcsolatos költségek 

viselése, 

f) a víziközmű-fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a bérleti összeg 

határát meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz 

felújítás, ezen kötelezettségeket az Átadók saját költségén kötelesek 

elvégezni, illetve elvégeztetni,  

g) a vízi közműveken történő értéknövelő felújítások, rekonstrukciók és 

fejlesztések végrehajtása esetén, ezek műszaki tartalmát az üzemeltetés 

biztonsága érdekében az Átvevővel előzetesen kötelesek egyeztetni, és a 

beruházás során az Átvevő részére szakmai felügyelet lehetőségét kötelesek 

biztosítani,  

h) a szerződés tárgyát képező vízi-közművek hibajelleggel, váratlanul 

felmerülő - a számvitelről szóló 2000. év C. törvény (továbbiakban: Szt.) 

rendelkezései alapján értéknövelő felújítások körében elszámolható – az 

Átvevő által elvégzett beavatkozások indokolt költségeinek átvevő részére 

történő megtérítése,  

i) az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező 

létesítményekben és átadott tartozékaiban keletkező indokolt selejtezési 

eljárásokat elvégezni, 

j) az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező üzemeltetés 

időtartama alatt elhasználódott, korszerűtlenné, felhasználásra 

alkalmatlanná vált eszközöket forgalomból  kivonni, selejtezni,  

k) a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közmű vagyonbiztosításáról kötelesek 

gondoskodni. 

 

3.2. Átvevő általános kötelezettségei az üzemeltetéssel kapcsolatban: 

 

3.2.1.  Átvevő köteles  

a) a III/ 1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos és teljes körű 

ellátására,  

b) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés teljesítéséhez szükséges 

mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, 

valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,  

c) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos, biztonságos 

teljesítésére,  

d) a jelen szerződés időtartama alatt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a 

hibajelleggel, váratlanul felmerülő, a Vksztv. 30. § (1) bek-ben 

meghatározott – az Szt. rendelkezései alapján értéknövelő felújítások 

körében elszámolható – beavatkozások Átadók utólagos költségviselése 

mellett történő elvégzésére, 

e) a jelen pont d) alpontjában írtakon túlmenően a Vksztv. 30. § (2) bek-ben 

meghatározott felújítás körébe tartozó bármely olyan indokolt beavatkozás 



 

elvégzésére, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy 

egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget, 

f) a tervezett és havária (üzemzavar) jellegű üzemszünetek esetén a 

mindenkori vonatkozó jogszabályi előírások szerint eljárni, 

g) amennyiben a biztonságos üzemeltetéshez nem áll rendelkezésre megfelelő 

számú tartalékberendezés (szivattyú, vegyszeradagoló szivattyú, 

kompresszor, stb.), vagy a meglévő berendezés egyáltalán nem, vagy 

gazdaságosan nem javítható, akkor az Átvevő tartalékeszköz beszerzését 

kezdeményezi Átadóknál a II/2.2. pontban írt bérleti díj terhére; 

h) a munkavédelmi, tűzvédelmi és a tevékenysége során a mindenkori 

környezetvédelmi előírásokat folyamatosan betartani, 

i) a felhasználókkal a szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezni a 

hatályos 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, a 

szolgáltatás díját számlázni és a díjat beszedni, 

j) a szolgáltatás alapvető szabályait Üzletszabályzatban rögzíteni, 

k) Átvevő jogosult a felhasználók személyes adatait kezelni, és az adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése céljából 

adatfeldolgozó közreműködését igénybe venni, 

l) évente minden év november 15-ig javaslatot tenni a következő évi bérleti díj 

mértékére, 

m) a jelen pont d) és e) alpontjaiban írt felújítási beavatkozások szükségének 

felismerését követően az Átadókat haladéktalanul tájékoztatni, 

n) a tevékenység végzéséhez szükséges, a víziközmű-szolgáltatáshoz 

kacsolódó felelősségbiztosítást az üzemeltetés megkezdéséig megkötni a 

jelen szerződés tárgyát képező közművekre, és az erről szóló kötvényt az 

Átadók részére bemutatni, 

o) a szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban 

valamint a működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökben (gépek, 

berendezések) keletkező indokolt selejtezési eljárásokat az Átadók felé 

jelezni, a selejtezést a tárgyévben két alkalommal, április 10-ig és augusztus 

10-ig kezdeményezni. 

p) hibaelhárítás elvégzését követően, az útburkolat teljes eredeti állapot szerinti 

helyreállítására, legkésőbb a hibaelhárítás elvégzését követő 30 napon belül 

a jelen pont d) és e) alpontjaiban foglaltak szerint. 

 

3.2.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a III./3.2.1. d) és e) alpontjában írt az 

ellátásbiztonság fenntartása érdekében az Átvevő által teljesítendő beavatkozások elvégzését 

követő 15 napon belül az Átvevő köteles írásban Átadók részére tételes költségelszámolást 

benyújtani és a munkálat elvégzésének szükségességét igazolni. Átadók a költségelszámolás és 

igazolás átvételét követő 15 napon belül terjeszthetik elő kifogásaikat írásban Átvevő részére. 

Amennyiben Átadók a megjelölt határidőben a kifogásaikat nem terjesztik elő, úgy a felek a 

költségelszámolást Átadók által elfogadottnak tekintik.  

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átadók által előterjesztett kifogások 

átvételétől számított 8 napon belül a felek a költségelszámolás tárgyában írásban nem egyeznek 



 

meg, úgy a felek kötelesek a 8 napos határidő lejártát követő 30 napon belül közös eljárásban 

egyenlő költségviselés mellett független szakértő által készített szakvéleményt beszerezni a 

költségelszámolás megalapozottsága tárgyában. A szakértő személyében határidőben történő 

megállapodás hiányában bármely fél további 30 naptári napon belül igényét az Átadók 

székhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti a másik féllel szemben. 

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szakvélemény megállapításait felek magukra 

nézve kötelezően ismerik el. 

 

3.2.1.2 Az Átvevő hozzájárul, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdése előtt az Átadók 

által kötött hírközlési, internet-szórási, telefonos kapcsolatot elősegítő berendezések további 

üzemeltetéséhez. E berendezések telepítéséből befolyó bérleti díj az Átadókat illeti meg.  

 

3.2.1.3. Az Átvevő víziközmű-fejlesztést a jelen szerződés tárgyát képező közműveken – a 

III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtak kivételével – kizárólag a jelen víziközmű-üzemeltetési 

jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezhet. 

 

3.2.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdését 

követően, a szerződés tárgyát képező létesítmények, és azok tartozékaira valamint a 

működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökre (gépek, berendezések) vonatkozó 

leltározás az Átadók mindenkor hatályos leltározási szabályzatai alapján történik, felek 

együttes jelenléte mellett. A leltározás időpontjáról az Átadók az Átvevőt írásban tájékoztatják, 

a leltár egy példányát Átvevő rendelkezésére bocsátják. 

 

3.2.1.5.  A jelen szerződés tárgyát képező közművagyonban az Átvevő felróható magatartása 

miatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni az Átadók részére. 

 

3.2.2.   Átvevő a III/1. pontban rögzített üzemeltetés elősegítése érdekében különösen az 

alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy alvállalkozóval elvégeztetni, a vonatkozó ágazati 

jogszabályok betartásával. 

 

3.2.2.1. A fogyasztókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi 

szerződések kezelése, ezen belül a közüzemi szerződések:  

a) megkötése 

b) nyilvántartása  

c) módosítása 

d) megszüntetése 

e) szüneteltetése  

 

3.2.2.2. Az Átvevő kötelezettséget vállal állandó ügyfélszolgálati iroda működtetésére Átvevő 

üzletszabályzatában meghatározottak szerint. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül 

különösen: 

  

a) felhasználók adatainak kezelése 

b) közüzemi számlák készítése 

c) ügyfelek tájékoztatása 

d) részletfizetési- és engedményezési megállapodások kötése 

e) ügyfélbejelentések kezelése 

f) ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése 



 

g) számlareklamációk kezelése  

h) személyes- és telefonos ügyfélszolgálat működtetése  

i) internetes honlap működtetése  

 

3.2.2.3. Az Átvevő köteles minden évben írásban közölni Átadókkal a következő évre 

előirányzott üzemeltetői feladatokat, legkésőbb a tárgyévet megelőző év 11. hónapjának 15. 

napjáig. 

 

3.3.  Átvevő ágazat-specifikus kötelezettségei  

- a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése 

és adatszolgáltatások teljesítése, az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések 

kezelésének részletes szabályai szerint. 

 

3.4. Az Átvevő jogosult a fogyasztóktól víziközmű-szolgáltatási díjat szedni. A 

megállapított víziközmű-szolgáltatási díjak behajtására az Átvevő jogi eszközök 

igénybevételére is jogosult. 

A felhasználóktól beszedhető víziközmű-szolgáltatási díj a Vksztv. rendelkezéseinek 

megfelelően az árhatósági jogkör gyakorlója (miniszter) által megállapított mértékű és 

szerkezetű kéttényezős díj.  

Az Átvevő a szolgáltatási díjak megállapításánál – a víziközmű-szolgáltatásért felelős 

miniszter díjrendeletének hatályba lépéséig – a Vksztv. 76. §-ában foglaltaknak megfelelően 

köteles eljárni. Ezt követően a Vksztv. 65.§-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hatósági díját a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a 

víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 

Ivóvízmérővel rendelkező a közterületen lévő működő kifolyók használatáért Átadók a mért 

mennyiséget, annak hiányában havi 10 m3/db átalányt fizetnek Átvevő részére.  

A díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 

Alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony alapján egész hónapra kell 

felszámolni. Az alapdíjat az a fogyasztó fizeti, aki a hónap első napján szerződéses 

jogviszonyban áll az üzemeltetővel. 

A szolgáltatási díj alapja a vízmérőn mért mennyiség.      

3.5. Az üzemeltetés teljesítése alóli mentesülés szabályai:  

Részben vagy egészben mentesül az átvevő az üzemeltetetési kötelezettség teljesítése alól,  

- ha elháríthatatlan külső ok, körülmény az üzemeltetés teljesítését 

korlátozza, vagy kizárja. 

 

4. Alvállalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele.  

 

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a jelen szerződésben részletezett üzemeltetés 

ellátásához alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére jogosult, az alábbi 

feltételekkel.  

 

4.2. Az Átvevő által bevont alvállalkozók teljesítéséért Átvevő úgy felel, mintha saját maga 

teljesített volna.  

 

4.3. Átvevő az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel 

tartozik.  

 



 

 

IV. AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

 

1. A szerződés megszűnése és megszűntetése 

 

1.1. Jelen szerződést a felek írásban foglalt megállapodás alapján közös megegyezéssel 

megszűntethetik.  

 

1.2.Az Átadók a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos 

felmondási idővel írásban felmondhatják  

a) ha az Átvevő tekintetben a Vksztv, a környezet védelmére vagy a vízgazdálkodásra 

vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainak 

víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését jogerősen megállapították, 

b) ha az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeit neki 

felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte, 

c) ha Átvevő az ellene a jelen szerződéskötés előtt indult csőd- vagy felszámolási 

eljárásról Átadókat nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja, 

d) ha Átvevő ellen a jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul, 

e) ha Átvevő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több 

mint 6 hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott, 

f) ha Átvevő Átadók ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy 

hamis nyilatkozatot tesz, 

g) ha Átvevő a lejárt bérleti díjfizetési kötelezettségének 120 napon belül nem tesz 

eleget, 

h) ha Átvevő Átadóknak kárt okoz, 

 

1.3.Az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos 

felmondási idővel írásban felmondhatja 

e) ha az Átadók a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeiket 

nekik felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegték, 

f) a Vsztv-ben meghatározott egyéb esetekben, 

g) ha Átadók Átvevő szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul 

akadályozzák, 

h) ha Átadók Átvevőnek kárt okoznak, 

 

1.4.Jelen szerződés megszűnik továbbá:  

a) az Átvevő jogutód nélküli megszűnésével,  

b) a használatba vett vagyonon belül azon vagyontárgyra vonatkozóan, amely 

megsemmisült, 

c) Átvevő tulajdonosi szerkezete már nem felel meg a Vksztv. 16.§ (6) bekezdésében 

foglalt követelményeknek, e körülmény beálltától számított nyolc hónapnál nem 

korábbi időpontban, de legkésőbb a naptári év végével a szerződés megszűnik. 

 

2. Amennyiben a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése tekintetében a felek 

között vita van, mindaddig, míg a bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, a jelen szerződés 

rendelkezései hatályosak maradnak és a felek kötelesek teljesíteni szerződéses 

kötelezettségeiket.  

 

3. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések  

 

3.1.    Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében az Átvevő az Átadók vagy az általuk 

meghatalmazott személy részére átadja az érintett felhasználóra, felhasználási helyekre és 

vízi-közművekre vonatkozóan: 



 

a) a felhasználók nevét, és címét, 

b) az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét, 

c) a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt 

évre visszamenőleg, 

d) a vízi-közmű térképi nyilvántartás adatállományát, 

e) a további víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat, 

adatokat. 

   

3.2.   A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átadók a jelen szerződés 

megszűnik, úgy azon közművek vonatkozásában, melyek az üzemeltetési tevékenység 

megkezdése után, - Európa Uniós támogatással, és az Átvevő anyagi szerepvállalásával – jöttek 

létre, a szerződés megszűnésével egyidejűleg az Átadók egy összegben kötelesek megfizetni az 

Átvevőnek azt az összeget, amelyet az Átvevő az Átadók tulajdonába került közművek 

megépítése céljából anyagi szerepvállalásként az Átadók részére átadott. 

Az Átadók által fizetendő összeg csökken az - uniós támogatással és az Átvevő pénzügyi 

szerepvállalásával - megvalósult közművek üzemeltetése során, az Átvevő által beszedett 

víz-és csatornadíjakból már megtérült résszel. 

 

3.3.     Az Átvevő köteles a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyakat, létesítményeket 

(a leltár szerint átvett eszközöket) megóvott, karbantartott, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül az Átadóknak 

visszaadni, Átadók pedig visszavenni. A közművagyon visszaszolgáltatásáról a Felek tételes 

jegyzőkönyvet készítenek, és a visszaszolgáltatás során műszaki ellenőr közreműködését 

vehetik igénybe. A visszaszolgáltatás az átadási dokumentáció és az évenkénti karbantartási és 

rekonstrukciós dokumentáció (jegyzőkönyvek, egyéb nyilvántartások) alapján történik. 

 

 

V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  

 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárólag írásban foglalt megállapodás 

alapján módosíthatják. 

 

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az üzemeltetést érintő 

jogszabályváltozás következik be, úgy jelen üzemeltetési szerződést annak megfelelően 

módosítják. 

 

 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. Felek a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmait az Szt. 3. § (4) bekezdésének 7., 8., 

és 9. pontjaiban rögzítettek alapján határozzák meg; egyébként a jelen szerződés teljesítése 

során a Vksztv. fogalom-meghatározásai irányadók. 

 

2. Rendkívüli eseményekből adódó, vagy a feleken kívülálló okokra (vis major) 

visszavezethető szerződésszegés miatt a felek egymással szemben követelést nem 

érvényesítenek. 

 

3. Átadók szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező II/1./4. pontban 

rögzített vagyontárgyak vonatkozásában harmadik személy – függetlenül a fennálló jogától – 

nem akadályozza, korlátozza, vagy zárja ki az Átvevő jelen szerződés alapján történő jogainak 

gyakorlását. 

 



 

4.  Átadók kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművekkel kapcsolatosan 

más, harmadik személy felé Átvevő szerződéses jogainak gyakorlását, vagy kötelezettségeinek 

teljesítését akadályozó, korlátozó, vagy kizáró kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettsége 

nem áll fenn. Harmadik személynek semmilyen joga nincs a biztonságos üzemeltetés 

megakadályozására.  

 

5. Az Átadók szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművek 

rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotúak a birtokba adáskor.   

 

8. Az Átvevő a jelen szerződés tárgyát képező közművek üzemeltetését érintő 

bevételekről és kiadásokról üzletágakra lebontott elkülönített könyvelést köteles vezetni, 

amelybe az Átadók részére azok írásbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat 

szolgáltat, mely információkat Átadók üzleti titokként kötelesek kezelni. 

 

9. Az Átvevő minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a jelen 

szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi teljesítéséről 

részletes jelentést készíteni, és azt a fent megjelölt határidő leteltét követő 8 napon belül 

eljuttatni az Átadóknak. A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások kimutatását, a beszedett 

díjak kimutatását, a kintlévőségek alakulását, a jogszabályi változásokat, az elvégzett felújítási, 

karbantartási munkákat, a vis maior helyzetek leírását, a leszámlázott és kitermelt víz 

mennyiségi adatait. 

 

10. Felek megállapodnak abban, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján 

a közműtulajdonos közigazgatási területén gazdálkodó szervezet által kért bekötés 

megvalósítása, vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének, vagy minőségének 

növelése esetén az Átvevő az előírásoknak megfelelően közműfejlesztési hozzájárulást szed be. 

A beszedett hozzájárulást köteles a víziközművek fejlesztésére fordítani. 

 

11. Az Átadók jogosultak az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetését, az azokkal 

nyújtott szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kísérni. E célból az Átadók meghatalmazottai 

jogosultak betekinteni a jelen szerződés tárgyával összefüggő műszaki és gazdasági, pénzügyi 

dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés a jelen 

szerződésben foglalt feltételek szerint történik. 

 

12. A felek rögzítik, hogy ha leltáreltérést tapasztalnak a leltározás során, úgy a 

nyilvántartásban foglaltakhoz viszonyítva mutatkozó esetleges eltéréseket felek 8 napon belül 

írásban jelzik egymás felé és a vonatkozó szabályzataikban foglaltak szerint járnak el. 

 

13. A Felek minden év április 30. napjáig közösen nyári csúcsidei üzemet megelőző 

helyszíni szemlét tartanak. A szemle megállapításait a felek közösen írásban rögzítik. 

 

14. Felek rögzítik, hogy Átadók tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését, Átvevő 

általi üzemeltetés megkezdéséig a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban: 

Vízmű Zrt.) végezte.  Jelen szerződés megkötésének napján a Vízmű Zrt.-nek bérleti díj 

fizetési kötelezettsége áll fenn Átadók felé. Átvevő vállalja, hogy eljár annak érdekében, hogy 

Vízmű Zrt. tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon Átvevő általi megvásárlásából Vízmű 

Zrt.-hez befolyó bevételből fenti fizetési kötelezettség, amennyiben erre Vízmű Zrt.-nek 

lehetősége nyílik, kiegyenlítésre kerüljön. 



 

 

 

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

1.       Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a felek a jelen 

szerződésben rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax szám) 

kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor. 

 

A jelen szerződés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat 

postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - a jelen szerződésben rögzített 

székhely, illetve lakcím. 

Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott 

küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik 

munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen  

 

szerződésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni – a 

feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, továbbá 

a „címzett ismeretlen’ vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 

 

2. A jelen szerződés teljesítése során felek kapcsolattartói:  

 

- az Átadók részéről:  

 

- Kaba Város Önkormányzata részéről Szegi Emma polgármester, 20/519-3306, 

polgarmester@kaba.hu 

- Báránd Községi Önkormányzat részéről Dr. Kovács Miklós polgármester, 

+36-70/337-2576, polgarmester@barand.hu 

- Tetétlen Községi Önkormányzat részéről Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester, 

+36-30746-0427, 06-54/712-000, 06-54/461-390, tetetlen.pmh@gmail.com, 

pm.tetetlen@gmail.com 

 

- az Átvevő részéről: Pataki Zoltán üzemigazgató, tel.: +36-70/379-3544, e-mail: 

pataki.z@trvzrt.hu 

 

3. Felek rögzítik, hogy Átvevő mindenkor hatályos Üzletszabályzatát magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. A hatályos Üzletszabályzat Átvevő honlapján, a www. trvzrt.hu címen 

érhető el. 

 

4.      A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, 

érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a 

felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 

5.  A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során 

tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett 

dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira 

használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a 

feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti 

titok megtartására.  

 

6. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges teljes 

körű felhatalmazással rendelkeznek.  

 

mailto:tetetlen.pmh@gmail.com
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7.         A jelen szerződés 2015. január 01. napján lép hatályba. 

 

8.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv és a vonatkozó 

egyéb ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadóak.  

 

 

 

 

Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt Kaba Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a    ...…/……..(….) sz. határozatával, Báránd 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …………/……….(….) sz. határozatával, 

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ……../……(….) sz. határozatával 

jóváhagyta. 

 

Mellékletek: 

- 1. számú melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek, valamint azok 

alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése, 

- 2. számú melléklet: a rendszer független víziközmű-elemek részletes 

meghatározása, 

- 3. számú melléklet: az állapotfelmérés folyamatleírása, 

- 4. számú melléklet, a birtokba adási jegyzőkönyv, 

- 5. számú melléklet: a vagyonértékelés 

- 6. számú melléklet: Átadók képviselő-testületeinek jóváhagyó 

határozata 

 

Kelt, ………….., 2017………   Kelt, ………………, 

2017………………. 

 

Kaba Város Önkormányzata Báránd Községi Önkormányzat 

Átadó Átadó 

képviseletében eljár: képviseletében eljár: 

 

………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Szegi Emma 

polgármester 

Dr. Kovács Miklós  

polgármester 

 

Kelt, ……………….., 2017………   Kelt, ………………, 

2017………………. 

 

Tetétlen Községi Önkormányzata Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

Átadó Átvevő 

képviseletében eljár: képviseletében eljár: 

………………………………………… 
 

…………………………………………… 

Borbélyné Fülöp Hajnalka  

polgármester 

Hajdú Gábor  

vezérigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az ülés keretében további hozzászólás nem hangzott el. Dr. Kovács Miklós polgármester az 

ülést bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula 

       polgármester                        jegyző 

 

 

 

Majoros Csaba 

képviselő 

 


