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E L Ő T E R J E S Z T É S 

-A Képviselő-testülethez - 

A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megvalósított 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0019 azonosító számú „Szatmári ivóvízminőség-javító 

projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött víziközművek tulajdonba 
adásáról, az önkormányzati Társulás megszüntetéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 12 önkormányzat 
együttműködése alapján jött létre a települések ivóvízminőség-javító fejlesztése 
megvalósítására. A projekt kivitelezése során létrejött víziközmű létesítmények műszaki 
átadás-átvétele 2015. szeptember 3. napján megtörtént. A Közreműködő Szervezet a 
2015. október 31. napján beküldött záró elszámolás és záró beszámolót 2016. május 6. 
napján jóváhagyta és a projektet befejezettnek minősítette.   

Összhangban a Társulás alapító okiratában, a Társulási Megállapodásban rögzítettekkel, 
szükséges rendezni a projekt során létrejött víziközművek tulajdonjogát, a projekt 
fenntartási időszakra vonatkozó feladatok kérdéseit, továbbá dönteni a Társulás további 
sorsáról.  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: 
„Víziközmű törvény”) 6. § (1) bekezdése értelmében víziközmű kizárólag az állam és 
települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. A Víziközmű törvény 8. § (1) bekezdése 
szerint, 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. 

Fentiek alapján, mivel a Társulás víziközmű tulajdonjogával nem rendelkezhet, az 
ivóvízminőség javító projekt keretében megvalósított víziközműveket a Társulásnak az 
ellátásért felelős tulajdonába kell adnia. A Társulási Megállapodásban előírtak szerint a 
vagyon átadása a pályázatban elkészített műszaki beruházási költségek alapján 
megosztott tulajdoni hányadok szerint történik, figyelemmel a számviteli 



nyilvántartásra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. számú rendeletben 
előírtakra is.    

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalka és 
térsége vízellátása, az újonnan létesült Mátészalkai 9/a. és 12/a. kutakra, Tivadar 
település vízellátása, Tivadar 1. és Tivadar 2. számú vízmű-kutakra, Kisar-Nagyar 
települések vízellátása, valamint Panyola-Kérsemjén-Nábrád települések vízellátása, 
Panyola-Kérsemjén-Nábrád települések közös vízmű 2. számú vízműkútra vízjogi 
üzemeltetési engedélyeit jogerősen kiadta, illetve módosította.  

A víziközművek tulajdonjog átruházásáról szóló megállapodás előkészítésre került, 
amelyet a jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolunk. 

Az átruházás térítésmentesen történik. A Víziközmű törvény 8. § (3) bekezdése szerint, 
ha az ellátásért felelős és az érintett víziközmű-rendszerre nézve vele víziközmű 
üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű térítésmentes átruházásáról 
állapodik meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó 
szempontjából közcélú adománynak minősül. Ebből következően az átruházás áfa 
fizetési kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény                   
(a továbbiakban: „Áfa tv.”) 11.§ (3) bekezdés a) pontja alapján nem von maga után. 

Az ivóvízminőség-javító projekt szerinti beruházás értéke összesen 707.974.650,- Ft 
volt, amelyre az elszámolható támogatás mértéke maximuma 85,283851 %, de 
legfeljebb 603.788.046 Ft volt. (Az önerő 104.186.604 Ft, melyre a 
belügyminisztériumtól kapott vissza nem térítendő saját erőt kiegészítő támogatást a 
beruházás).  

A vagyonfelosztásban a vonatkozó államháztartási számviteli1 előírásoknak 
megfelelően figyelembe vehető (építés)kivitelezési, mérnöki és tervezési költségek 
kerültek megosztásra, a további járulékos beruházási költségek (projektmenedzsment, 
tájékoztatás, nyilvánosság feladat, közbeszerzési tanácsadói díjak) a Társulás dologi 
költségei között nyilvántartott. 

 

 

Vagyonfelosztási javaslat településenként: Átadott vagyoni 
érték (Ft) 

Tul. hányad 
(%) 

  Mátészalka 236 133 933 36,115357 

1 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
                                                           



  Nyírmeggyes 32 822 805 5,020064 

  Nyírcsaholy 30 634 453 4,685367 

  Ópályi 17 324 522 2,649688 

  Jármi 25 040 288 3,829771 

  Papos 12 205 760 1,866802 

  Panyola 38 647 432 5,910907 

  Kérsemjén 21 026 874 3,215942 

  Nábrád 60 785 481 9,296798 

  Kisar 64 250 399 9,826737 

  Nagyar 42 833 600 6,551158 

  Tivadar 72 126 934 11,031409 

Összesen felosztott beruh. érték 653 832 480 100,000000 

Átadásra kerül továbbá a Társulás által a Tivadari új vízmű-telep építéséhez 2013. évben 
a Társulás nevére megvásárolt ingatlan is. Ennek értéke 800.000 Ft, amely a fenti az 
eszközöket tartalmazó vagyonértékben szerepel.   

A projektben megvalósított víziközművek üzemeltetéséről a tulajdonjog megszerzését 
követően az egyes települések Önkormányzatainak önállóan kell gondoskodnia, hiszen 
a Társulást létrehozó Társulási Megállapodás II./1. alpontjában az alapító tagok 
kötelezettséget vállaltak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak szerinti 
üzemeltetésére. Az üzemeltetési kötelezettséget maga a tulajdonjog alapozza meg.  

A Víziközmű törvény 35.§ szerint víziközmű-szolgáltatást a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (Hivatal) által kiadott víziközmű-szolgáltatói engedély és 
működési engedély alapján lehet végezni.  

Tekintettel arra, hogy a közös ivóvízhálózat- és rendszer üzemeltetésére a Mátészalkai 
vízmű-rendszer területén a Nyírségvíz Zrt., a Tivadari önálló vízmű, a Kisar-Nagyar - 
és a Panyola-Kérsemjén-Nábrád közös vízművek területein pedig a Tiszamenti 
Regionális Vízművek (TRV) Zrt. rendelkezik érvényes üzemeltetési szerződéssel 
(együttesen: Szolgáltatók), a nevezett Szolgáltatók működési engedélye birtokában, így 
a létrejött új létesítmények, valamint a rekonstrukció során felújított eszközök és hálózat 
vonatkozásában az üzemeltetési szerződéseket módosítani szükséges.  

A fentiek alapján a Társulást alkotó önkormányzatok – a projektben megvalósított 
víziközművek tulajdonjogának megszerzéséről szóló megállapodás aláírását követően – 
a Szolgáltatókkal korábban megkötött bérleti-üzemeltetési szerződéseket módosítania 



szükséges oly módon, hogy annak hatálya az ezen újonnan tulajdonba került víziközmű 
létesítmények üzemeltetésére is kiterjedjen. A Társulás beruházásában létrejött 
víziközművek üzemeltetése a Víziközmű törvény 31. §-a értelmében bérleti-
üzemeltetési szerződés esetében kizárólag használati díj fizetése ellenében folytatható. 
A Társulást a tag önkormányzatok ellenérték fejében történő hasznosításra hozták létre, 
amely cél megalapozta a Társulás részére, hogy a projekt során alkalmazza az ÁFA 
levonási jogát.  

Annak érdekében, hogy a Társulás által alkalmazott ÁFA levonási jog a víziközművek 
későbbi tulajdonosai, azaz a Társulás tag-önkormányzatai, mint a Társulás jogai és 
kötelezettségei tekintetében jogutód szervezetek részére a víziközmű üzemeltetése alatt 
is biztonsággal megalapozható legyen szükséges, hogy az üzemeltetésből az 
önkormányzatoknak ÁFA köteles bevétele keletkezzen. Az előzőekben leírtakra 
figyelemmel a Társulási beruházásban létrehozott víziközművek önkormányzati 
üzemeltetésének ÁFA-val terhelt használati díj alkalmazása mellett javasolt 
megtörténnie. Ahhoz, hogy a használati díj ÁFA-val terhelten legyen felszámítható, az 
önkormányzatoknak be kell jelentkeznie az ÁFA körbe, és az ingatlan bérbeadásaikat 
az Áfa tv. 88.§ (1) bekezdés b) pontja alapján adókötelessé kell tenniük. Az adókötelessé 
tétel évente egy alkalommal kérhető és 5 évig nem változtatható. Természetesen, amely 
önkormányzat ebben már korábban eljárt, nincs intézkedési feladata.   

A Víziközmű törvény 22.§ (1) bekezdése értelmében a szerződött víziközmű-szolgáltató 
az üzemeltetési szerződés vagy annak módosítása egy aláírt példányát az aláírástól 
számított harminc napon belül jóváhagyásra megküldi a Hivatalnak, amely az 
üzemeltetési szerződést e törvénynek és a felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályoknak való megfelelőség tekintetében vizsgálja.  

Megállapítható, hogy a Társulás az alapító okiratában megjelölt célt (ti. az 
ivóvízminőség-javítás érdekében fejlesztés megvalósítása) teljesítette és a fentebb 
hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében nem lehet a projektben létrehozott 
víziközművek tulajdonosa, továbbá a víziközművek üzemeltetésére sem köthet 
szerződést.  

A Társulás alapító okirata „II. A Társulás időtartama, feladata és hatásköre” 
rendelkezése szerint: A Társulás határozott időre, a projekt beruházási szakaszának 
teljes befejezéséig, azaz a projekt megvalósításához folyósított támogatásának az 
Európai Bizottság által jóváhagyott teljes körű elszámolásáig tartó időszakra jött létre, 
melybe beletartozik a közművagyon tulajdonosi jogainak rendezése, a létesítmények 
üzembe helyezése.  



Mindezen fentiekben részletezettekre tekintettel, valamint figyelemmel arra, hogy a 
Társulás a projekt fenntartási időszakában már tényleges feladatot ellátni nem tud, 
javasoljuk a Társulás megszüntetését 2016. december 31. nap hatállyal.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: „Mötv.”) 91. § b) pontjának, valamint a 88. § (2) bekezdésének 
rendelkezése szerint a Társulás megszűnik, ha a Társulásban részt vevő képviselő-
testületek mindegyike minősített többséggel hozott döntésével azt elhatározza.               A 
Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 
alapján önállóan működő és gazdálkodó nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi 
személy, amely az Áht. 104.§ (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: „Kincstár”) törzskönyvi nyilvántartásában szerepel. Az Áht. 105/A. § (1)  
bekezdése értelmében a Társulás, mint nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi 
személy az alapító szerv által vagy törvényben meghatározott napon jön létre és szűnik 
meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”) 167/E. § (3) bekezdésének d) pontja szerint 
megszüntető okiratként a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás fogadható el.       
A Társulást tehát az alapító önkormányzatok jogosultak jogutód nélkül megszüntetni, 
minősített többséggel elfogadott megszüntetésről szóló megállapodással. Az Ávr. 
167/C. § (3) bekezdés b) pontjából következően a társulás törzskönyvi nyilvántartásból 
történő törlése a törlési kérelemnek, a társulás megszüntetésére vonatkozó 
megállapodásnak és az azt elfogadó tagönkormányzatok képviselő-testületi 
határozatainak csatolásával kérhető. Az Ávr. 167/C. § (5) bekezdése szerint a kérelmet 
az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított nyolc napon belül, az (1)–(4) 
bekezdésben és a 167/E. §-ban meghatározott dokumentumok egy példányának 
csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani. A megszűnés napjával a Kincstár 
adatszolgáltatása alapján az adóhatóság hivatalból megszünteti a Társulás adószámát.  
A Társulás megszűnésének napját követő 60 napon belül el kell készíteni a Társulás 
költségvetési beszámolóját az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: „Áhsz.”) 34.§ (1) bekezdése alapján. Az Áhsz. 7.§ (1) és (3) 
bekezdése értelmében a költségvetési beszámolót a költségvetési év kezdetétől a mérleg 
fordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni. A mérleg fordulónapja a Társulás 
megszűnésének napja.  

Az éves költségvetési beszámolót társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti 
feladatait ellátó költségvetési szerv készíti el, vagyis esetünkben a Mátészalkai 
Polgármesteri Hivatal. Az Áhsz. 34. § (2)-(4) bekezdése szerint a megszűnő Társulás 
vagyona az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján kerül átadásra, 
illetve felosztásra. Az éves költségvetési beszámoló és a vagyon átadásáról-átvételéről 
készített jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányát a 7. § (3) bekezdése szerinti szervnek, 
azaz Mátészalkai Polgármesteri Hivatalnak kell megőriznie. Az Áhsz. 49/B. § (1) –(2) 



bekezdése értelmében 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. A Társulás záró beszámolójában 
kimutatott eszközöket és forrásokat az alapítók a könyvviteli, nyilvántartási számlái és 
részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, a 
megszűnés napját követő nappal veszik át. Az Áhsz. 30/A. § c) pontja alapján a Társulás 
mérlegét a megszűnését követő 60. napig kell elkészíteni. A Társulás megszüntetéséről 
hozott döntéseket követően a Társulás pénzforgalmi számláit meg kell szüntetni.                   
A Társuláshoz kapcsolódó irattári anyagokra a köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, valamint a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. E jogszabályok előírják, hogy 
választ kell adni a keletkezett iratok további sorsára, archiválására, selejtezésére, stb. Az 
1995. évi LXVI. törvény 9/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy közfeladatot ellátó szerv 
megszüntetése vagy feladatkörének megváltoztatása esetén a rendelkező szerv, vagyis 
a Mátészalka város Polgármesteri Hivatala köteles intézkedni az érintett szerv irattári 
anyagának további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és 
használhatóságáról. A Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4111-3/2014. számon 
nyilvántartott Iratkezelési Szabályzat és Irattári Tervben foglaltaknak megfelelően látja 
el az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit. 

Az Mötv. 90.§ (4) bekezdése szerint a társulás megszűnése esetén – eltérő megállapodás 
hiányában – a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a 
társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. A Mötv. 110.§ (3) bekezdése alapján, amennyiben 
törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a 
társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonnövekmény a 
társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös 
tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Társulás jelenleg nem rendelkezik 
olyan vagyonnal, amelyet a tagönkormányzatok bocsátottak rendelkezésre, hiszen a 
Társulás által megvalósított projekt 100%-os támogatottságú volt, és jelen időpontra 
valamennyi elszámolás lezárult, kötelezettség ezekhez nem kapcsolódik. A Társulási 
Megállapodás szerint a Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait 
együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján a Mátészalkai Polgármesteri 
Hivatal (továbbiakban Hivatal) látja el. A Társulás és Hivatal között létrejött 
Munkamegosztási Megállapodás 12. sz. pontja szerint a gazdálkodás során a Hivatalnál 
felmerülő kiadások fedezéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulnak. Követelésként 
tartjuk nyilván az alábbi tagönkormányzatok által meg nem fizetett tagdíjakat:  

• Kérsemjén Község Önkormányzat: 246.400 Ft 
• Nagyar Község Önkormányzat: 508.200 Ft 
• Papos Község Önkormányzat:   15.200 Ft 

                                                                 769.800 Ft. 



A Társulás tagjai a Társulás megszűnése időpontjával bezáróan egymással elszámolni 
kötelesek. A Társulási Megállapodás 3. számú melléklete alapján meghatározott 
költséghányadok figyelembe vételével elkészített vagyonfelosztás az előterjesztés 
mellékletét képezi.  

A Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást, amely a vagyonfelosztásról szóló 
döntést is tartalmazza, szükséges kiegészíteni a projekt fenntartási és azon belül a 
kivitelezői garancia időszakára vonatkozó rendelkezésekkel is.  

Az ivóvízminőség-javító projekt hivatalos lezárulását követő naptól számítottan 5 éves 
időszakban még a projekt tekintetében fenntartási kötelezettség áll fenn, ezért a Társulás 
megszűnésével párhuzamosan módosítani szükséges a vonatkozó Támogatási 
Szerződést oly módon, hogy abban a Társulás helyett a tag önkormányzatok 
szerepeljenek kedvezményezettként. A projekt fenntartási időszakának kezdő időpontja 
2016. május 7. napja. A módosítás előfeltétele, hogy a tag önkormányzatok konzorciumi 
megállapodást kössenek, amelyben rögzítik a tulajdonviszonyokat, és amelyben 
egyetemleges felelősséget írnak elő a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek 
teljesítésére. A megállapodásban az önkormányzatoknak ki kell jelölniük maguk közül 
egy gesztor önkormányzatot, aki a támogatóval tartja a kapcsolatot a fenntartási időszak 
alatt. A Társulásban eddig is gesztor feladatokat ellátó Mátészalka Város 
Önkormányzata gesztor szerepének fenntartása indokolt. A konzorciumi 
megállapodásban szükséges rögzíteni továbbá, hogy a projekt fenntartása kapcsán 
felmerülő feladatok és kötelezettségek felelősét és jogosultját. Például a fenntartási 
jelentést a gesztor önkormányzat adja be, de amennyiben ellenőrzésre kerül sor, az 
ellenőrzésben valamennyi önkormányzat köteles közreműködni, mivel a projektben 
létrejött víziközmű vagyon a számviteli nyilvántartásokban megjelenik. A konzorciumi 
megállapodás a támogatási szerződés melléklete lesz. A konzorciummal kapcsolatban 
hangsúlyozandó, hogy a Kúria döntése által is megerősítetten a konzorcium nem 
minősül jogalanynak, aki saját neve alatt jogokat szervezhetne, vagy 
kötelezettségvállalásra jogosult lenne. Az a körülmény, hogy a konzorcium nevében egy 
a szerződésben rögzített személy jár el, személyközösséget a szerződésben résztvevők 
között nem eredményez. Az adott cél érdekében való közös fellépés a szerződésben részt 
vevő önkormányzatok belső függetlenségét nem érinti. 

A Támogatási Szerződés módosítás aláírásához még szükséges lesz a Közreműködő 
Szervezet előzetes hozzájárulásának beszerzésre is a következők miatt:  

A 4/2011. (XI.5.) Korm. rendelet 36. § (7) bekezdése értelmében „A projekt 
megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a 
felhívásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az irányító hatóság előzetesen 
írásban hozzájárul. A projekt átruházása során a projekt céljai nem módosulhatnak.”                  
E rendelkezésnek megfelelően a Kedvezményezett (Társulás) személyében 



bekövetkező változást Támogatási Szerződésmódosításban szükséges rögzíteni.                                
E szerződésmódosítást már elegendő csupán a gesztor önkormányzatnak aláírnia, a 
konzorciumi tagok felhatalmazásával. A Kedvezményezett a továbbiakban a projektben 
résztvevő társulási tagönkormányzatok összessége lesz a Támogatási szerződés 
módosítása alapján.  

A konzorciumi megállapodás tervezetét szintén csatolom az előterjesztés 2. számú 
mellékleteként. A Társulás Társulási Megállapodásának 4.1.4 alpontja szerint a 
támogatási szerződés módosítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik, azonban 
mivel a módosítás következtében valamennyi a Társulásban tagi jogviszonnyal 
rendelkező önkormányzat szerződő féllé válik, így a módosításhoz az érintett 
települések Képviselő-testületeinek jóváhagyása is szükséges. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Fentiekre tekintettel javasolt az előterjesztést, és annak mellékleteit – a 
vagyonfelosztásra vonatkozó tulajdonosi, valamint a támogatási szerződés módosítására 
vonatkozó konzorciumi megállapodásokat – 2016. december 10. napjáig megtárgyalni, 
és a kérdésben határozatot hozni. Ez a 2016. december 31. hatályú megszüntetés 
előfeltétele, amely tekintettel arra, hogy ellátandó feladat nem maradt a Szatmári 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás feladatai között, indokolt.  

A vagyonfelosztási megállapodás tartalmazza a fenntartási időszak feladatai 
végrehajtására, továbbá a Kivitelezői jótállási garancia jogosultság engedményezésére 
szóló társulási megállapodást is. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozattervezet szerinti döntések 
meghozatalát az előterjesztéshez csatolt 1. számú (tulajdonjog átruházásról és Társulás 
megszüntetésről szóló megállapodás) és 2. számú (Konzorciumi megállapodás) 
mellékletek szerint.  

A Társulásnak munkavállalója nincs, így munkajogi kérdések a megszűnéshez 
kapcsolódóan nem merülnek fel. 

………………….., 2016. december …...  

 

        …………………….. 

        Polgármester 

 

 



Melléklet a………../2016. számú előterjesztéshez 

 

H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T 

………………………………………………………. 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2016. (     ) Kt. számú 

H A T Á R O Z A T A 

A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megvalósított 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0019 azonosító számú „Szatmári ivóvízminőség-javító 

projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött víziközművek tulajdonba 
adásáról, az önkormányzati Társulás megszüntetéséről 

 

A Képviselő-testület 

Tekintettel arra, hogy a Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az 
alapító okirata szerinti feladatát teljesítette, továbbá a projekt fenntartási időszakban már 
tényleges feladatot ellátni nem tud, egyetért azzal, hogy a Szatmári Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás megszüntetésre kerüljön. 

Jóváhagyja az 1. melléklet szerinti víziközművek tulajdonjog átadásáról, a Szatmári 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást. 

Jóváhagyja a 2. melléklet szerinti Konzorciumi Megállapodást a Szatmári 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagtelepülései között. 

Egyetért a vagyonfelosztási javaslat szerinti közművagyon térítésmentes átvételével. 

Felhatalmazza a polgármestert az említett megállapodások, továbbá a megszűnéshez 
kapcsolódó egyéb dokumentumok aláírására. 

Felelős:……………………. polgármester  

Határidő: 2016. december 10. 

 

      
 polgármester              jegyző 
 



 

1. Melléklet 
 Megállapodás víziközművek tulajdonjog átruházásáról, a Szatmári 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 

amely létrejött: 
Jármi Község Önkormányzata 
Kérsemjén Község Önkormányzata 
Kisar Község Önkormányzata 
Mátészalka Város Önkormányzata 
Nábrád Község Önkormányzata 
Nagyar Község Önkormányzata 
Nyírcsaholy Község Önkormányzata 
Nyírmeggyes Község Önkormányzata 
Ópályi Község Önkormányzata 
Panyola Község Önkormányzata 
Papos Község Önkormányzata 
Tivadar Község Önkormányzata 

együttesen, mint Társulási tagok, és 

 

a Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) között a 
következők szerint: 

1. A Társulási tagok megállapítják, hogy az általuk 2009. július 17-én létrehozott Szatmári 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (Társulás), mint a települések 
víziközműveinek beruházója teljesítette a létrehozásakor az alapító okiratban megjelölt 
célját, megvalósította a korábban tervezett víziközmű-fejlesztést. 

2. A fejlesztés során létrejött vagyont, hivatkozással a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény vonatkozó rendelkezéseire, jelen megállapodással a Társulás 
a Társulási tagok részére átruházza. 

3. A Társulás és a Társulási tagok megállapodása értelmében az átruházás térítésmentes, 
az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül. 

4. A vagyonfelosztásban a vonatkozó államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően 
figyelembe vehető (építés) kivitelezési, mérnöki és tervezési költségek kerültek 
megosztásra, a további járulékos beruházási költségek (projektmenedzsment, 
tájékoztatás, nyilvánosság feladat, közbeszerzési tanácsadói díjak) a Társulás dologi 
költségei között nyilvántartottak.  
 
 
 
 
 



Vagyonfelosztás településenként: Átadott vagyoni 
érték (Ft) 

Tul. hányad 
(%) 

  Mátészalka 236 133 933 36,115357 

  Nyírmeggyes 32 822 805 5,020064 

  Nyírcsaholy 30 634 453 4,685367 

  Ópályi 17 324 522 2,649688 

  Jármi 25 040 288 3,829771 

  Papos 12 205 760 1,866802 

  Panyola 38 647 432 5,910907 

  Kérsemjén 21 026 874 3,215942 

  Nábrád 60 785 481 9,296798 

  Kisar 64 250 399 9,826737 

  Nagyar 42 833 600 6,551158 

  Tivadar 72 126 934 11,031409 

Összesen felosztott beruházási érték 653 832 480 100,000000 

Átadásra kerül továbbá a Társulás által Tivadar Község Önkormányzata részére, a tivadari új 
vízmű-telep építéséhez 2013. évben a Társulás nevére megvásárolt, Tivadar 027/42. hrszú, 
ingatlan is. Ennek értéke 800.000 Ft, amely a fenti az eszközöket tartalmazó vagyonértékben 
szerepel. A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a fentiekben megjelölt 
ingatlan tulajdonjogát szintén térítésmentesen átruházza Tivadar Község Önkormányzatára.  
 
A vagyonfelosztás eszközönkénti (eszközcsoportonkénti) részletes értékeit tartalmazó 
településenkénti kimutatások a jelen megállapodás mellékleteit képezik. 
 

5. Tekintettel arra, hogy a Társulás teljesítette a létrehozása során meghatározott feladatát, 
továbbá, hogy a projekt fenntartási időszakában már tényleges feladatot ellátni nem tud, 
elhatározza a Társulás megszüntetését 2016. december 31. nap hatállyal.  

6. A Társulás megszüntetésére szóló megállapodás Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontjának, valamint a 
hivatkozott törvény 88. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint a Társulásban részt 
vevő települések képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott 
jóváhagyó döntésével válik hatályossá.  

7. A Felek a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után jóváhagyólag írták alá. 



 
Mátészalka, 2016. december… 
 

Szerződő felek: Képviseli aláírás: 
Jármi Község Önkormányzata   
Kérsemjén Község Önkormányzata   
Kisar Község Önkormányzata   
Mátészalka Város Önkormányzata   
Nábrád Község Önkormányzata   
Nagyar Község Önkormányzata   
Nyírcsaholy Község Önkormányzata   
Nyírmeggyes Község Önkormányzata   
Ópályi Község Önkormányzata   
Panyola Község Önkormányzata   
Papos Község Önkormányzata   
Tivadar Község Önkormányzata   
Szatmári Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Melléklet 
Konzorciumi Megállapodás 

Szatmári ivóvízminőség-javító önkormányzati Társulás tagtelepülései között  

amely létrejött: 
Jármi Község Önkormányzata 
Kérsemjén Község Önkormányzata 
Kisar Község Önkormányzata 
Mátészalka Város Önkormányzata 
Nábrád Község Önkormányzata 
Nagyar Község Önkormányzata 
Nyírcsaholy Község Önkormányzata 
Nyírmeggyes Község Önkormányzata 
Ópályi Község Önkormányzata 
Panyola Község Önkormányzata 
Papos Község Önkormányzata 
Tivadar Község Önkormányzata 

 együttesen mint Konzorciumi tagok (Felek) között a következők szerint: 

1. Konzorciumi tagok 2009. július 17.-én megalapították a Szatmári Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulást, amely társulás a „Szatmári ivóvízminőség-javító projekt” 
című KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0019 azonosító számú fejlesztés (továbbiakban: Projekt) 
megvalósítása céljából jött létre.   

2. A Projekt megvalósításra a Társulás Támogatási Szerződést írt alá a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22), mint Támogató képviseletében 
eljáró „Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia 
Információs Ügynökség Nonprofit Kft, mint Közreműködő Szervezettel, amely 
szerződés 2011. augusztus 5-én lépett hatályba. A Támogatási Szerződés 2013. január 
24-én, 2014. március 24-én, 2015. február 25-én és 2015. június 29-én módosult.    

3. A Támogató hatályos megnevezés: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, 
Fő utca 44-50). 

4. A Projekt kivitelezése során létrejött víziközmű létesítmények műszaki átadás-átvétele 
2015. szeptember 3. napján megtörtént. A Közreműködő Szervezet a 2015. október 31. 
napján beküldött záró elszámolás és záró beszámolót 2016. május 6. napján hagyta jóvá 
és a Projektet befejezettnek minősítette. A projekt fenntartási időszakának kezdete 
ennek megfelelően 2016. május 7. napja.  

5. Felek rögzítik, hogy az ivóvízminőség-javító projekt hivatalos lezárulását követő naptól 
számítottan 5 éves időszakban még a Projekt tekintetében fenntartási kötelezettség áll 
fenn. A konzorciumi tagok a fenntartási időszak teljes időtartama alatt a Támogatási 
Szerződésben vállalt, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzített 
kötelezettségeknek és feladatoknak maradéktalanul eleget tesznek.  

6.  Tekintettel arra, hogy a Társulás teljesítette a létrehozása során meghatározott 
feladatát, továbbá, hogy a projekt fenntartási időszakában már tényleges feladatot ellátni 



nem tud, a Társulás tagjai elhatározták, hogy a Társulást 2016. december 31. nap 
hatállyal megszüntetik. 

7. A Társulás megszűnésével párhuzamosan Konzorciumi tagok módosítani kívánják a 
vonatkozó Támogatási Szerződést oly módon, hogy abban a Társulás helyett a tag 
önkormányzatok szerepeljenek kedvezményezettként. 

A települések tulajdoni hányada (része): Tul. hányad (%) 

  Mátészalka 36,115357 

  Nyírmeggyes 5,020064 

  Nyírcsaholy 4,685367 

  Ópályi 2,649688 

  Jármi 3,829771 

  Papos 1,866802 

  Panyola 5,910907 

  Kérsemjén 3,215942 

  Nábrád 9,296798 

  Kisar 9,826737 

  Nagyar 6,551158 

  Tivadar 11,031409 

8. Konzorciumi tagok egyetemleges felelősséget írnak elő a támogatási szerződésben 
rögzített kötelezettségek teljesítésére.  

9. A Felek rögzítik, hogy a Konzorcium nem minősül jogalanynak, aki saját neve alatt 
jogokat szervezhetne, vagy kötelezettségvállalásra jogosult lenne. Az a körülmény, 
hogy a konzorcium nevében egy a szerződésben rögzített személy jár el, 
személyközösséget a szerződésben résztvevők között nem eredményez. Az adott cél 
érdekében való közös fellépés a szerződésben részt vevő önkormányzatok belső 
függetlenségét nem érinti 

10. A Konzorciumi tagok közös megállapodással Mátészalka Város Önkormányzatát kérik 
fel a gesztor önkormányzati feladatok ellátására, aki a Közreműködő Szervezettel tartja 
a kapcsolatot a fenntartási időszak alatt. Mátészalka Város Önkormányzata a gesztori 
feladatot vállalja. 

11. Konzorciumi tagok megállapodnak, hogy a projekt kivitelezésével megbízott 
ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft 
(Kivitelező) által adott kivitelezői jótállási garancia jogosultságot a gesztor Mátészalka 
Város Önkormányzata nevére engedményezik. 



12. Az esetlegesen jelentkező garancia igények érvényesítése ügyében a gesztor Mátészalka 
Város Önkormányzata köteles és jogosult eljárni. Az egyes településen felmerülő 
garancia igényt a település a gesztor felé köteles jelezni.    

13. A Konzorciumi megállapodás szerint Mátészalka Város Önkormányzata készíti el, és 
küldi meg a Támogató felé az ún. fenntartási jelentést. A Konzorciumi tagok viszont 
kötelesek együttműködni, a szükséges adatszolgáltatásban. A Felek rögzítik, hogy 
amennyiben ellenőrzésre kerül sor, az ellenőrzésben valamennyi önkormányzat köteles 
közreműködni, mivel a projektben létrejött víziközmű vagyon a települések számviteli 
nyilvántartásaiban kerültek aktiválásra.   

14. A Konzorciumi megállapodás a felek határozott időtartamra kötik, a fenntartási időszak 
végét követő záró ellenőrzésről készült jegyzőkönyv aláírását követő napon e 
megállapodás hatályát veszti. Felek tudomásul veszik, hogy a Konzorciumi 
megállapodás a fenntartási időszak tartama alatt nem szüntethető meg. 

15. A Felek a jelen Konzorciumi Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. 
 
Mátészalka, 2016. december … 

Szerződő felek: Képviseli aláírás: 
Jármi Község Önkormányzata   
Kérsemjén Község Önkormányzata   
Kisar Község Önkormányzata   
Mátészalka Város Önkormányzata   
Nábrád Község Önkormányzata   
Nagyar Község Önkormányzata   
Nyírcsaholy Község Önkormányzata   
Nyírmeggyes Község Önkormányzata   
Ópályi Község Önkormányzata   
Panyola Község Önkormányzata   
Papos Község Önkormányzata   
Tivadar Község Önkormányzata   

 

 


