
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. március 30-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
95/2017. Kth. 
A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” 
című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulástól 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 31-i átvételi nappal 
átveszi a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által átadott, a 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” 
című beruházás keretében létrejött vagyont 1.092.491.154,-Ft értékkel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő „Térítésmentes 
átadás-átvételi megállapodás”-t aláírja. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mindennapi vizünk” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által átadott, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 
azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében 
létrejött, 1.092.491.154,-Ft értékű befejezetlen beruházást 2017. április 01. napjával 
aktiválja, üzembe helyezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az új 
vagyonelemekre is kiterjedő, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel fennálló „Víziközmű 
bérleti-üzemeltetési szerződés módosítás”-át 2017. április 01-i hatállyal aláírja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kőrösi út 5. 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

K. m. f. 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Laskovicsné Terzics Edit sk.     Vizkeleti Szabolcs sk. 

Kivonat hiteléül: 2017. március 31. 



 

 

TÉRÍTÉSMENTES ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámon nyilvántartott „Kiskunhalas 

Ivóvízminőség-javító Projekt” megvalósulásával kapcsolatban 
 
 
Amely létrejött egyrészről  
 
„Mindennapi vizünk” Ivóvízmin őség-javító Önkormányzati Társulás 
(székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.; 
Adószám: 15773623-2-03; 
Törzsszám: 773625; 
Képviseli: Fülöp Róbert - elnök) 

- mint átadó (továbbiakban: Átadó) 
 
másrészről 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
(székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Adószám: 15724904-2-03; 
Törzsszám: 724902; 
Képviseli: Farkas Dániel, alpolgármester) 

- mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) 
 
között ( továbbiakban együtt: Szerződő felek) az alábbi feltételekkel:  
Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy az Átadó a megvalósítási tervdokumentációban 
szereplő helyrajzi számokon a ”Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” elnevezésű 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítási számú projekt (továbbiakban: Pályázat) keretében 
víziközmű beruházást végzett. A vagyonátadásról a Társulási-tanács az 1/2017.03.21. (III.21.) 
MV. TT. számú határozatával döntött. Jelen megállapodás aláírásával az Átadó átadja, az 
Átvevő átveszi ezen beruházást, melynek értéke: 1.092.491.154,-Ft, azaz egymilliárd-
kilencvenkétmillió-négyszázkilencvenegyezer-egyszázötvennégy forint. A Felek 
megállapodnak abban, hogy az Átvevő a jelen megállapodásban foglaltak szerint az elvégzett 
beruházást a megállapodás 1. számú mellékletét képező táblázat szerint aktiválja. 

 
1. Az Átvevő részére térítésmentesen átadásra és aktiválásra kerülő vagyon 

tételes kimutatását a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

2. A Vksztv 10.§ (3) bekezdése értelmében a felek rögzítik, hogy a víziközmű 
beruházás térítésmentes vagyonátruházása az általános forgalmi adó 
szempontjából közcélú adománynak minősül, így egyik szerződő felet sem 
terheli ÁFA fizetési kötelezettség. 

 
3. Az Átvevő egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény adóalanya és vállalja, hogy a fenntartási 
időszak végéig ezt az adóalanyiságát fenntartja. 

 
4. Átvevő az átadott eszközöket használatba veszi. 

 
5. Átvevő vállalja a pályázat keretében megvalósított, jelenleg átadásra kerülő 

épületek, építmények, berendezések fenntartását, üzemeltetését a fenntartási 



 

 

időszak végéig. A fenntartási időszak 5 év, melynek kezdete 2016. május 
11. 

 
6. Felek megállapodnak, hogy a pályázat sikeres befejezése és fenntartása 

érdekében együttműködnek. 
 

7. Felek rögzítik, hogy a pályázathoz kapcsolódó víziközmű beruházás 
kivitelezőjével az Átadó áll szerződéses kapcsolatban. Ezért, a Felek 
megállapodnak abban, hogy az átadott víziközművel kapcsolatos 
garanciális igényeket az Átadó érvényesíti a víziközmű üzemeltetőjének 
közreműködésével. A garanciális igényeket az Átvevő haladéktalanul 
írásában jelzi az Átadó felé, aki köteles a vállalkozási szerződésben 
meghatározott eljárásrend szerint érvényesíteni. A garancia érvényesítésnek 
eljárásrendjéről az Átadó az Átvevőt jelen megállapodás aláírásával 
teljeskörűen tájékoztatta.     

 
8. Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után 4 eredeti 

példányban aláírták. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény és a vonatkozó hatályos 
jogszabályok az irányadók. 

 
 

Kiskunhalas, 2017. március 
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................................................. 
Fülöp Róbert 

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség –javító 
Önkormányzati Társulás 

Elnök 

Farkas Dániel 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Alpolgármester 

 
     
 
.................................................    ................................................. 

Jogi ellenjegyző      Jogi ellenjegyző 
 
 
 
.................................................    ................................................. 

Pénzügyi ellenjegyző              Pénzügyi ellenjegyző 
     

 
 
 
 

 


