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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A KEOP 1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú, „Makó és térsége ivóvízminőség-javító 
Projekt” című projekt eredményeként megvalósuló víziközműveket a vonatkozó pályázat 
benyújtásakor kialakult konstrukció szerint a Makó-Térségi Víziközmű Kft. (mely a 
kedvezményezett önkormányzatok tulajdonában áll) üzemeltette volna.  
 
A KEOP-1.2.0/2F-2008-0001, Makó város és térsége (Kiszombor, Maroslele, Földeák, 
Apátfalva és Magyarcsanád) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt 
eredményeként megvalósuló víziközműveket szintén a Makó-Térségi Víziközmű Kft. 
üzemeltette volna. 
 
Az azóta hatályba lépett a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően, 2014. január 1. napjával a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal 2250/2013. számú határozatával – a projektben érintett településeket 
érintően is - a Makó-Térségi Víziközmű Kft-t eltiltotta a szolgáltatói tevékenységtől, illetőleg 
a víziközművek működtetésének jogát egyúttal az Alföldvíz Regionális Víziközmű-
szolgáltató Zrt. részére átadta. 
 
A fentiekkel összefüggésben szükséges és indokolt valamennyi, a projekt keretében létrejövő 
vagyontárgy üzemeltetési és bérleti viszonyainak újrarendezése. A „Makó és Térsége” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és az Önkormányzati Társulás Makó város és 
Térsége Szennyvízcsatornázásának és Szennyvíztisztításának Megvalósítására korábban 
bérleti előszerződést kötöttek a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel a projekt eredményeként 
megvalósuló vagyontárgyakra, most – a megváltozott helyzetre tekintettel – szükséges ezen 
bérleti jogviszonyok módosítása akként, hogy bérlőként az Alföldvíz Regionális Víziközmű-
szolgáltató Zrt. lépne be. A korábban kialakult konstrukció módosítandó továbbá abban a 
tekintetben is, hogy az azóta hatályba lépett 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) alapján a 
beruházás eredményeképpen létrejövő víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe 
helyezésének időpontjában a Társulások kötelesek az ellátásáért felelős Önkormányzatokra 
átruházni, mivel víziközmű tulajdonosa Társulás nem lehet. Ezért a végleges bérleti 
szerződést – bérbeadóként – a Társulások helyett az Önkormányzatok fogják megkötni, ezért 
az érintett tagönkormányzatok is belépnek a jogviszonyba az előszerződés aláírásával. 
 



Mindezek alapján a most megkötendő megállapodások a hatályban lévő jogszabályokkal és a 
tagönkormányzatok által megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésekkel összhangban 
biztosítja a létrejövő víziközmű-vagyon helyzetének megnyugtató rendezését, biztosítva a 
beruházás folyamán visszaigénylésre kerülő ÁFA jogszerűségét is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és döntéseit 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2014. március 20. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



Tárgy: Megállapodás megkötése az Alföldvíz Zrt-vel a KEOP 1.3.0/09-11-2011-0025 projekt 
során létrejövő vízi létesítmények üzemeltetésével kapcsolatban 
 
____/2014.(III. 25.) KNÖT h. 
 

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a megállapodás 
megkötése az Alföldvíz Zrt-vel a KEOP projekt során létrejövő vízi létesítmények 
üzemeltetésével kapcsolatban tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.3.0/09-11-2011-
0025 azonosítószámú, „Makó és térsége ivóvízminőség-javító Projekt” című projekt 
eredményeként megvalósuló víziközműveket az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) részére előbérletbe adja a határozat mellékletét képező 
megállapodás szerint. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
- Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
- Makó-Térségi Víziközmű Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 















 



Tárgy: Megállapodás megkötése az Alföldvíz Zrt-vel a KEOP 1.2.0/2F-2008-0001 projekt 
során létrejövő vízi létesítmények üzemeltetésével kapcsolatban 
 
____/2014.(III. 25.) KNÖT h. 
 

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a megállapodás 
megkötése az Alföldvíz Zrt-vel a KEOP projekt során létrejövő vízi létesítmények 
üzemeltetésével kapcsolatban tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.2.0/2F-2008-0001 
azonosítószámú, Makó város és térsége (Kiszombor, Maroslele, Földeák, Apátfalva és 
Magyarcsanád) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt eredményeként 
megvalósuló víziközműveket az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 
Békéscsaba, Dobozi út 5.) részére előbérletbe adja a határozat mellékletét képező 
megállapodás szerint. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
- Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
- Makó-Térségi Víziközmű Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 











 


