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megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú 

„Jászsági ivóvízminőség-javító projekt” megnevezésű fejlesztés 
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Társulás megszüntetése 
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Tisztelt Pénzügyi Bizottság / Képviselő Testület! 

A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, amelynek településünk is 

alapító tagja 8 jászsági önkormányzat együttműködése alapján jött létre, a helységek 

ivóvízminőség-javító fejlesztése megvalósítására. A projekt kivitelezése során létrejött 

víziközmű létesítmények műszaki átadás-átvétele 2015. december 22. napján 

megtörtént. A Közreműködő Szervezet a 2016. január 16. napján beküldött záró 

elszámolás és záró beszámolót 2016. június 3. napján jóváhagyta és a projektet 

befejezettnek minősítette. A projekt fenntartási időszak kezdete: 2016.06.04. napja.   

A Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya a 

következő felsorolás szerinti időpontokban, a Társulásban résztvevő települések 

települési vízmű vízjogi üzemeltetési engedélyeit módosította, illetve Alattyán esetében 

kiadta: - Pusztamonostor 2016.07.05.-én, Jászivány és Jászboldogháza 2016.08.22-én, 

Alattyán és Jánoshida 2016.08.24.-én, Jászapáti 2016.09.15-én, Jászladány 2016.09.16-

án, és végül Jászkisér 2016.09.26-án. 

Összhangban a Társulás alapító okiratában, a Társulási Megállapodásban rögzítettekkel, a 

társulást megalapító településeknek szükséges rendeznie 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 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 
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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 1.943.560.511,- Ft 

volt, amelyre az elszámolható támogatás mértéke maximuma 84,501629 %, de 

legfeljebb 1.633.902.797 Ft volt. (Az önerő 309.657.714,- Ft, melyből 299.672.777-, Ft 

összegre re a belügyminisztériumtól kapott vissza nem térítendő saját erőt kiegészítő 

támogatást a beruházás).  

A vagyonfelosztásban a vonatkozó államháztartási számviteli1 előírásoknak megfelelően 

figyelembe vehető tervezési, (építés)kivitelezési, és mérnöki költségek kerültek 

megosztásra, valamint szerepel az átadott értékben a Társulás által ingatlan és 

kapcsolódó vagyoni értékű jogok jogcímen teljesített kifizetések (vízvezeték szolgalmi jog 

és kártalanítási díj), összege (7.407.582,- Ft). A további járulékos beruházási költségek 

(projektmenedzsment, tájékoztatás, nyilvánosság feladat, közbeszerzési tanácsadói 

díjak), a Társulás dologi költségei között nyilvántartottak. 

Vagyonfelosztási javaslat településenként: Átadott vagyoni 

érték (Ft) 

Tul. hányad 

(%) 

Alattyán 102 791 471 5,398512 

Jánoshida 146 087 512 7,672379 

Jászapáti 584 892 220 30,717992 

Jászboldogháza 116 615 012 6,124511 

Jászivány 160 504 100 8,429525 

Jászkisér 404 530 185 21,245546 

Jászladány 268 567 253 14,104901 

Pusztamonostor 120 082 756 6,306634 

Összesen  1 904 070 510 100,00 

A projektben megvalósított víziközművek üzemeltetéséről a tulajdonjog megszerzését 

követően az egyes települések Önkormányzatainak önállóan kell gondoskodnia, hiszen a 

Társulást létrehozó Társulási Megállapodás II. 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.  

                                                           
1 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
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Tekintettel arra, hogy a közös ivóvízhálózat- és rendszer üzemeltetésére a Társulás 

valamennyi településén a Tiszamenti Regionális Vízművek (TRV) Zrt. rendelkezik 

érvényes üzemeltetési szerződéssel (Szolgáltató), a nevezett Szolgáltató működési 

engedélye birtokában, így a létrejött új létesítmények, valamint a rekonstrukció során 

felújított eszközök és hálózat vonatkozásában az üzemeltetési szerződéseket a 

Szolgáltatóval módosítani szükséges.  

A fentiek alapján a Társulást alkotó önkormányzatok – a projektben megvalósított 

víziközművek tulajdonjogának megszerzéséről szóló megállapodás aláírását követően – a 

Szolgáltatóval 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.  
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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 Jászapáti Város 

Polgármesteri Hivatala. 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 Jászapáti Város Polgármesteri Hivatalának 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 irányadóak. E jogszabályok előírják, hogy választ kell 
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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 

Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala köteles intézkedni az érintett szerv irattári 

anyagának további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és 

használhatóságáról. 

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 tag önkormányzatok bocsátottak rendelkezésre, hiszen a 

Társulás által megvalósított projekt 100%-os támogatottságú volt, és jelen időpontra 

valamennyi elszámolás lezárult, sem követelés, sem kötelezettség ezekhez nem 

kapcsolódik. A Társulás saját vagyonát képezik a számviteli nyilvántartásában szereplő 

ívóvízminőség-javító projektben létrejött víziközmű beruházási létesítmények és a 

Társulási tulajdoni arányoknak megfelelően az ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok kifizetései.   

A Társulás tagjai a Társulás megszűnése időpontjával bezáróan egymással elszámolni 

kötelesek. A Társulási Megállapodás 3. számú melléklete alapján meghatározott 

költséghányadok figyelembe vételével elkészített vagyonfelosztást a jelen 

előterjesztésben a Képviselő Testület elé jóváhagyására terjesztjük.  

Tisztelt Pénzügyi Bizottság / Képviselő Testület! 

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 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. Javasoljuk, hogy a Társulásban eddig is gesztor feladatokat ellátó Jászapáti Város 

Önkormányzata legyen továbbra is a gesztor.  

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 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

………………………………………………  település Képviselő Testülete 

projektben létrejött víziközmű vagyon az egyes települések számviteli nyilvántartásaiban 

szerepel. A Társulás tagjai által kötött 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 Pénzügyi Bizottság / Képviselő Testület! 

Tekintettel az előzőkben leírtakra javasoljuk a vagyonfelosztás, valamint a Társulás 

megszüntetésére szóló, továbbá a konzorcium megalakítására szóló megállapodásokat, 

ezzel egyetemben a Támogatási Szerződés módosítás elfogadását. 

A vagyonfelosztási megállapodás tartalmazza a fenntartási időszak feladatai 

végrehajtására, továbbá a Kivitelezői jótállási garancia jogosultság engedményezésére 

szóló társulási megállapodást is. 

…………………………………., 2016. november …. 

…………………..………… 

…………………………………….. 

polgármester 

előterjesztő 

  



E L Ő T E R J E S Z T É S 

………………………………………………  település Képviselő Testülete 

Határozati javaslatok: 

I. 

A ……………………………………………………………  település Képviselő Testülete úgy határoz, hogy 

a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása során létrejött vízközmű vagyont a 

jelen határozat előterjesztésében foglaltak szerint, a Jászsági Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai részére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, közcélú adományként 

térítésmentesen átadja.   

A ……………………………………………………………  település Képviselő Testülete megállapítja, hogy 

a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az alapító okirata szerint 

feladatát teljesítette, továbbá a projekt fenntartási időszakában már tényleges feladatot 

ellátni nem tud, ezért elhatározza a Társulás megszüntetését 2016.december 31. nap 

hatállyal. 

A ……………………………………………………… település Képviselő Testülete felhatalmazza 

………………………………………….. település polgármesterét a víziközművek átruházásról, és a 

Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás ………………………………………………….. település 

részéről történő aláírására.   

Felelős: ………………………………….   polgármester   

 

(A határozat elfogadása minősített többséget igényel.)  

 

 

II. 

A ……………………………………………………… település Képviselő Testülete összhangban a jelen 

előterjesztés I. számú határozati javaslatában megfogalmazottakkal, úgy határoz, hogy 

Konzorciumi megállapodást köt a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása 

során létrejött vízközmű vagyon fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségei és 

jogosultságai rendezésére, egyben felkéri Jászapáti Város Önkormányzatát a gesztori 

feladatok ellátására.  

A ……………………………………………………… település Képviselő Testülete felhatalmazza 

………………………………………….. település polgármesterét, a Konzorciumi megállapodás 

…………………………………. település részéről történő aláírására.  

Felelős: ……………………………..  polgármester   

 

 

(A határozat elfogadása minősített többséget igényel.)  



 

Megállapodás víziközművek tulajdonjog átruházásáról,  

a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  

megszüntetéséről 

amely létrejött: 

Alattyán Községi Önkormányzat 

Jánoshida Községi Önkormányzat 

Jászapáti Városi Önkormányzat 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 

Jászivány Községi Önkormányzat 

Jászkisér Város Önkormányzata 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 

együttesen mint Társulási tagok között a következők szerint: 

1. A Társulási tagok megállapítják, hogy az általuk 2009. július 30. napján 

létrehozott Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (Társulás), mint 

a települések víziközműveinek beruházója teljesítette az létrehozásakor az alapító 

okiratban megjelölt célját, megvalósította korábban tervezett víziközmű-

fejlesztést. 

 

2. A fejlesztés során létrejött vagyont, hivatkozással a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó rendelkezéseire, jelen megállapodással a 

Társulási tagok részére átruházza. 

 

3. 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 tervezési, (építés)kivitelezési, és mérnöki 

költségek kerültek megosztásra, valamint szerepel az átadott értékben a Társulás 

által ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok jogcímen teljesített kifizetések 

(vízvezeték szolgalmi jog és kártalanítási díj), összege (7.407.582,- Ft). A további 

járulékos beruházási költségek (projektmenedzsment, tájékoztatás, nyilvánosság 

feladat, közbeszerzési tanácsadói díjak), a Társulás dologi költségei között 

nyilvántartottak.  

Vagyonfelosztási javaslat 

településenként: 

Átadott vagyoni 

érték (Ft) 

Tul. hányad 

(%) 

Alattyán 102 791 471 5,398512 

Jánoshida 146 087 512 7,672379 

Jászapáti 584 892 220 30,717992 

Jászboldogháza 116 615 012 6,124511 

Jászivány 160 504 100 8,429525 



 

Jászkisér 404 530 185 21,245546 

Jászladány 268 567 253 14,104901 

Pusztamonostor 120 082 756 6,306634 

Összesen felosztott beruh. érték   1 904 070 510 100,00 

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. 

 

 

Jászapáti, 2016. november 03. 

 

Szerződő felek: Képviseli: Aláírás: 

Alattyán Községi Önkormányzat   

Jánoshida Községi Önkormányzat   

Jászapáti Városi Önkormányzat   

Jászboldogháza Községi Önkormányzat   

Jászivány Községi Önkormányzata   

Jászkisér Város Önkormányzata   

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat   

Pusztamonostor Községi Önkormányzat   

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati   



 

Társulás 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konzorciumi Megállapodás  

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagtelepülései között  

 

amely létrejött: 

Alattyán Községi Önkormányzat 

Jánoshida Községi Önkormányzat 

Jászapáti Városi Önkormányzat 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 

Jászivány Községi Önkormányzat 

Jászkisér Város Önkormányzata 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

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

1. Konzorciumi tagok 2009. július 30. napján megalapították a Jászsági 

ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást, amely társulás a „Jászsági 

ivóvízminőség-javító projekt” című KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 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 2012. január 13. napján lépett hatályba. A Támogatási 

Szerződés 2013. szeptember 12-én, 2014. március 10-én, 2014. december 08.-

án, 2015. szeptember 28.-án és 2015. november 05.-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. december 22. napján megtörtént. A Közreműködő Szervezet a 

2016. január 16. napján beküldött záró elszámolás és záró beszámolót 2016. 

június 3. napján hagyta jóvá és a Projektet befejezettnek minősítette.  A projekt 

fenntartási időszak kezdete: 2016.06.04. 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. 

 

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 (%) 

Alattyán 5,398512 

Jánoshida 7,672379 

Jászapáti 30,717992 

Jászboldogháza 6,124511 

Jászivány 8,429525 

Jászkisér 21,245546 

Jászladány 14,104901 

Pusztamonostor 6,306634 

Összesen  100,00 

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 Jászapáti Város Önkormányzatát 

kérik fel a gesztor önkormányzati feladatok ellátására, aki a Közreműködő 

Szervezettel tartja a kapcsolatot a fenntartási időszak alatt. Jászapáti Város 

Önkormányzata a gesztori feladatot vállalja. 

 

11. Konzorciumi tagok megállapodnak, hogy a projekt kivitelezésével megbízott „A-B 

Jászság” Konzorcium Kivitelező szervezet által adott kivitelezői jótállási garancia 

jogosultságot a gesztor Jászapáti Városi Önkormányzat nevére engedményezik. 

 



 

 

12. Az esetlegesen jelentkező garancia igények érvényesítése ügyében a gesztor 

Jászapáti Város Önkormányzata köteles és jogosult eljárni. Az egyes településen 

felmerülő garancia igényt a település a gesztor felé köteles jelezni. 

 

13. A Konzorciumi megállapodás szerint Jászapáti Városi Önkormányzat 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, valamint az ezen megállapodás alapján létrejött 

Támogatási Szerződés módosítás valamennyi a Társulásban tagi-jogviszonnyal 

rendelkező Önkormányzat Képviselő-testületeinek jóváhagyása esetén válik 

hatályossá.  

 

15. A Felek a jelen Konzorciumi Megállapodást, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

Jászapáti, 2016. november 03. 

 

Szerződő felek: Képviseli: Aláírás: 

Alattyán Községi Önkormányzat   

Jánoshida Községi Önkormányzat   

Jászapáti Városi Önkormányzat   

Jászboldogháza Községi Önkormányzat   

Jászivány Községi Önkormányzata   

Jászkisér Város Önkormányzata   

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat   

Pusztamonostor Községi Önkormányzat   

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás 

  



 

 

 



Vagyonfelosztási javaslat településenként:Átadott vagyoni érték (Ft)3.sz melléklet Tul. hányad (%) Építés I. Pótmunka Kiegészítő beruházás Összesen Ingatlanhoz kapcs. 

Alattyán 102 791 471 Ft 5,04% 5,398512% 101 187 033 Ft 101 187 033 Ft

Jánoshida 146 087 512 Ft 10,70% 7,672379% 126 318 499 Ft 16 853 900 Ft 143 172 399 Ft 634 882 Ft

Jászapáti 584 892 220 Ft 24,41% 30,717992% 427 762 833 Ft 148 000 000 Ft 575 762 833 Ft

Jászboldogháza 116 615 012 Ft 5,15% 6,124511% 114 794 808 Ft 114 794 808 Ft

Jászivány 160 504 100 Ft 6,39% 8,429525% 148 445 716 Ft 9 553 129 Ft 157 998 845 Ft

Jászkisér 404 530 185 Ft 26,62% 21,245546% 382 008 609 Ft 9 434 700 Ft 391 443 309 Ft 6 772 700 Ft

Jászladány 268 567 253 Ft 9,52% 14,104901% 206 289 277 Ft 58 086 000 Ft 264 375 277 Ft

Pusztamonostor 120 082 756 Ft 12,17% 6,306634% 118 208 424 Ft 118 208 424 Ft

Összesen 1 904 070 510 Ft 100,00% 100,000000% 1 625 015 199 Ft 35 841 729 Ft 206 086 000 Ft 1 866 942 928 Ft 7 407 582 Ft

1 866 942 928 Ft

Építés I. 1 625 015 199 Ft Mindösszesen Mérnök Felo. összesen

Kivitelezői pótmunka 35 841 729 Ft Alattyán 101 187 033 Ft 5,398512% 1 604 438 Ft 102 791 471 Ft

Kiegészítő beruházás 206 086 000 Ft Jánoshida 143 807 281 Ft 7,672379% 2 280 231 Ft 146 087 512 Ft

1 866 942 928 Ft Jászapáti 575 762 833 Ft 30,717992% 9 129 387 Ft 584 892 220 Ft

Ingatlan és kapcs. vagyoni ért. jogok7 407 583 Ft Jászboldogháza 114 794 808 Ft 6,124511% 1 820 205 Ft 116 615 012 Ft

Mérnök 29 720 000 Jászivány 157 998 845 Ft 8,429525% 2 505 255 Ft 160 504 100 Ft

1 904 070 511 Ft Jászkisér 398 216 009 Ft 21,245546% 6 314 176 Ft 404 530 185 Ft

Jászladány 264 375 277 Ft 14,104901% 4 191 976 Ft 268 567 253 Ft

Pusztamonostor 118 208 424 Ft 6,306634% 1 874 332 Ft 120 082 756 Ft

Összesen 1 874 350 510 Ft 100,000000% 29 720 000 Ft 1 904 070 510 Ft



Mindösszesen Mérnök

101 187 033 Ft 5,40% 1 604 438 Ft

143 807 281 Ft 7,67% 2 280 231 Ft

575 762 833 Ft 30,72% 9 129 387 Ft

114 794 808 Ft 6,12% 1 820 205 Ft

157 998 845 Ft 8,43% 2 505 255 Ft

398 216 009 Ft 21,25% 6 314 176 Ft

264 375 277 Ft 14,10% 4 191 976 Ft

118 208 424 Ft 6,31% 1 874 332 Ft

1 874 350 510 Ft 100% 29 720 000 Ft


