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                 Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A  „Makó  és  Térsége”  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  -  mint  jogi
személyiséggel  rendelkező  önkormányzati  társulás  -  végezte  el  a  „Makó  és  Térsége
ivóvízminőség-javító Projekt” megnevezésű, KEOP 1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú
projekt megvalósítását az érdekelt tagönkormányzatok javára. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 8. §
(1)  bekezdése  alapján:  „8.  § (1)  Ha  a  víziközmű  nem  állami  vagy  önkormányzati
beruházásban  jön  létre,  a  beruházó  a  víziközmű  tulajdonjogát  a  víziközmű  üzembe
helyezésének  időpontjában  az  ellátásért  felelősre  átruházza.  Az  átruházásról  a  felek
szerződést kötnek.”

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 11/2015 (II.13.) IMJT.
számú  határozatával  döntött  arról,  hogy  a  projekt  keretében  megvalósított  kiszombori
vízellátó rendszert (ivóvíz hálózat rekonstrukcióval érintett területek) a Vksztv. 8. § (1) és (4)
bekezdésére  tekintettel  az  üzembe  helyezés  időpontjával  térítésmentesen  átruházza
Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  -  mint  az  ellátásért  felelős  helyi
önkormányzatnak.

A Társulás fentiekkel kapcsolatban megküldte a vízellátó rendszer térítésmentes átruházásáról
szóló megállapodást jóváhagyásra és aláírásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a megállapodás
tárgyában dönteni szíveskedjen. 

Kiszombor, 2015. március 26.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: Megállapodás vízellátó rendszer térítésmentes átruházásáról

___/2015.(III. 31.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a megállapodás
vízellátó rendszer térítésmentes átruházásáról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  mint  ellátásért
felelős  helyi  önkormányzat  –  a  „Makó  és  térsége  ivóvízminőség-javító  Projekt”
megnevezésű,  KEOP  1.3.0/09-11-2011-0025  azonosítószámú  projekt  keretében
megvalósított  kiszombori  vízellátó  rendszert  (ivóvízhálózat  rekonstrukcióval  érintett
területek) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 8. § (1) és (4)
bekezdésére, valamint a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
11/2015  (II.13.)  IMJT.  számú  határozatára  tekintettel  az  üzembe  helyezés  időpontjával
térítésmentesen átveszi.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szegvári  Ernőné  polgármestert  a  vízellátó
rendszer  térítésmentes  átruházásáról  szóló  megállapodás  aláírására  a  jelen  határozat
melléklete szerinti tartalomnak megfelelően.

A határozatról értesül: 
- „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár 












