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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása, mint a „Makó város és térsége 
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása” elnevezésű, KEOP-
1.2.0/2F-2008-0001 azonosítószáma projekt kedvezményezettje végezte és végzi a projekt 
tárgya szerinti vízközmű-rendszerek megvalósítását és látja el a kedvezményezetti 
minőségből eredő egyéb feladatokat is. A Társulás a címzettje a projektet megillető 
támogatásoknak, megrendelői pozícióban a Társulás bonyolította le a kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásokat és kötötte meg a szükséges szerződéseket. A Társulás önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik, de tevékenységét a tagönkormányzatok javára végzi.  
 
A projekt egyes elemeinek műszaki befejezését, a próbaüzemek lezárást követően kerülhetett 
sor az egyes (településenkénti ill. szerződésenkénti) víziközmű-rendszerek átvételére, a 
Társulás általi kedvezményezetti aktiválásra, majd a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény (Vksztv.) 8. § (1) és (4) bekezdésére tekintettel az üzembe helyezés 
időpontjával az ellátásáért felelős érintett helyi önkormányzatnak történő ingyenes (és ÁFA-
mentes) vagyonátruházásra, tekintettel arra, hogy üzemelő víziközmű-rendszer csak és 
kizárólag állami vagy önkormányzati tulajdonban állhat (társulásiban nem).  
 
A fentebb bemutatott eljárásnak megfelelően – a projekt előrehaladásának megfelelően – 
valamennyi érintett település tekintetében megtörtént a víziközmű-rendszerek térítésmentes 
vagyonátruházása. Az átadás a vállalkozók által közölt vagyonleltár szerinti értékben és 
mennyiségben történt meg. A tulajdonos Önkormányzatokat a Vksztv. kötelezi, hogy a 
víziközmű vagyonról az üzemeltetést ellátónak történő átadáskor vagyonértékelést 
készíttessenek. Tekintettel arra, hogy a KEOP pályázat keretében elszámolható tevékenység a 
vagyonértékelés elkészítése, így ez a projektben érintett településeknek anyagi terhet nem 
jelentett.  
 
A vagyonértékelés ennek megfelelően az utolsó próbaüzem lezárását követő 30 napon belül 
elkészült. A településenkénti beruházásokra a beruházási költséget növelő – részben 
pályázatban elszámolható - az elkészült létesítményekre aktiválható költségek (pályázatírás 
díja 12 200 e Ft; közbeszerzés költségei 22 352 e Ft; FIDIC műszaki ellenőr megbízási díja 



231 400 e Ft; egyéb hatósági, eljárási, engedélyezési díjak 3 525,3 e Ft) arányosan ráosztásra 
kerültek a beruházásból való részesedés alapján az alábbiak szerint: 

adatok Ft-ban 
 Térítésmentes átadás 1. Beruházási értéket 

növelő költségek 
Összesen % 

Apátfalva  1 359 067 148  29 315 477  1 388 382 625  10,88  
Földeák  1 155 924 007  24 933 620  1 180 857 627  9,25  
Magyarcsanád  633 751 538  13 670 208  647 421 746  5,07  
Makó csatorna  5 084 651 746  109 677 436  5 194 329 180 
Makó rekonstrukció  683 225 200  14 737 369  697 962 569 
Makó telep  1 373 657 861  29 630 205  1 403 288 066 

57,17 

Maroslele  1 059 081 518  22 844 703  1 081 926 221  8,48  
Kiszombor  1 143 622 878  24 668 282  1 168 291 161  9,15  
Összesen  12 492 981 895  269 477 300  12 762 459 195  100,00  

 
Fentiek alapján a víziközmű-rendszerek térítésmentes átruházásáról szóló megállapodások 
kiegészítése (a megállapított értékkülönbözet térítésmentes átadása) szükséges. 
 
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 198/2014.(IX. 30.) KNÖT határozatával döntött 
arról, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint ellátásért 
felelős helyi önkormányzat - a „Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F-2008-0001 azonosítójú 
projekt keretében megvalósított kiszombori szennyvíztisztítási rendszert az üzembe helyezés 
időpontjával üzemeltetésre átadja az önkormányzat ellátási területén víziközmű-szolgáltatást 
végző Alföldvíz Zrt-nek, ezzel kapcsolatban az Önkormányzat a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 15. § (2) bekezdése c) pontja szerinti, az Alföldvíz Zrt-vel – 
mint víziközmű-szolgáltatóval közműves szennyvízelvezetésére vonatkozó bérleti-
üzemeltetési szerződést kötött, ezért az újonnan megállapított vagyonértéket szükséges átadni 
a víziközmű-szolgáltatónak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. december 11. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



Tárgy: Víziközmű-rendszerek térítésmentes átruházása 
 
___/2014.(XII. 16.)  

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-
rendszerek térítésmentes átruházása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázási Társulása kezdeményezésére a „Makó város és térsége 
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása” elnevezésű, KEOP-
1.2.0/2F-2008-0001 azonosítójú projekt keretében megvalósított és az üzembe helyezés 
időpontjával tulajdonba átadott víziközmű rendszer (kiszombori szennyvízcsatorna hálózat) 
térítésmentes átruházási megállapodását – az időközben elkészült vagyonértékelésre 
tekintettel – a mellékeltek szerint egészíti ki. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a víziközmű-
rendszer térítésmentes átruházásáról szóló megállapodás kiegészítést a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalomnak megfelelően aláírja. 
 
A határozatról értesül: 
- Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



MEGÁLLAPODÁS KIEGÉSZÍTÉS 
víziközmű-rendszer térítésmentes átruházásáról 

 
mely létrejött egyrészről a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás elnevezésű 
önkormányzati társulás (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; adószáma: 15358794-2-06; 
PIR azonosító száma: 358796), képviseli: Farkas Éva Erzsébet elnök – mint átadó, a 
továbbiakban: Átadó  
másrészről Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.; adószám: 15726889-2-06; PIR azonosító száma: 726885,), képviseli: 
Szegvári Ernőné polgármester – mint átvevő, a továbbiakban: Átvevő, - együttesen Felek - 
között a 46/2014 (07.17.) SZT határozat alapján létrejött víziközmű-rendszer térítésmentes 
átruházásáról szóló megállapodás kiegészítése tárgyában az alábbiak szerint:  
 
1. Felek az Átadó által - a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 12. §-ára tekintettel - készíttetett 
vagyonértékelés alapján a térítésmentesen átadott víziközmű-rendszer vagyonértékét a jelen 
megállapodás 1. sz. melléklete szerint állapítják meg.  
 
Ezen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvasás és közös 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.  
A jelen megállapodás-kiegészítéssel nem érintett kérdésben a megállapodás változatlan 
tartalommal marad hatályban.  
 
 
Makó, …………………………….    Kiszombor, ……………………………. 
 
 
 
 …………………………………..    …………………………………..  

Átadó         Átvevő  
   Farkas Éva Erzsébet           Szegvári Ernőné  

  elnök               polgármester  
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: …………..…………  Pénzügyi ellenjegyezés: …………..…… 
 
 



Tárgy: Víziközmű-rendszerek térítésmentes átruházása 
 
___/2014.(XII. 16.)  

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-
rendszerek térítésmentes átruházása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 198/2014.(IX. 30.) KNÖT 
határozatával döntött arról, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete – mint ellátásért felelős helyi önkormányzat - a „Makó város és térsége 
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása” elnevezésű, KEOP-
1.2.0/2F-2008-0001 azonosítójú projekt keretében megvalósított kiszombori 
szennyvíztisztítási rendszert az üzembe helyezés időpontjával üzemeltetésre átadja az 
önkormányzat ellátási területén víziközmű-szolgáltatást végző Alföldvíz Zrt-nek, ezzel 
kapcsolatban az Önkormányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
15. § (2) bekezdése c) pontja szerinti, az Alföldvíz Zrt-vel – mint víziközmű-szolgáltatóval 
közműves szennyvízelvezetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést kötött. 
 
A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása a „Makó város és térsége 
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása” elnevezésű, KEOP-
1.2.0/2F-2008-0001 azonosítójú projekt keretében megvalósított és az üzembe helyezés 
időpontjával tulajdonba átadott víziközmű rendszer (kiszombori szennyvízcsatorna hálózat) 
térítésmentes átruházási megállapodását kiegészítette. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű rendszer 
(kiszombori szennyvízcsatorna hálózat) térítésmentes átruházási megállapodásának 
kiegészítése szerint adja át üzemeltetésre a kiszombori szennyvíztisztítási rendszert az 
önkormányzat ellátási területén víziközmű-szolgáltatást végző Alföldvíz Zrt-nek a jelen 
határozat melléklete szerint, az Ellátásért felelős tulajdonában álló víziközmű-vagyon 
vagyonértékelése a közműves szennyvízelvezetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési 
szerződés 1. számú mellékletét képezi a jelen határozat mellékletének megfelelően. 
 
A határozatról értesül: 
- Alföldvíz Zrt. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 


