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Tisztelt Társulási Tanács! 

A Társulási Tanács a 2016.11.30-i ülésén áttekintette a 2014.11.05-én módosított Társulási 
Megállapodást. Megállapította, hogy a Társulás célját megvalósította. 
A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Projekt Záró Projektfenntartási Jelentése az 
Irányító Hatóság által előreláthatólag 2016. évben elfogadásra kerül. Ezzel a projekt fenntartási időszaka 
sikeresen lezárult. A Társulásnak az Európai Unió, az Irányító Hatóság, illetve a Közreműködő Szervezet 
felé további kötelezettsége nincs.  
A Társulási Tanács megállapította, hogy a Társulási Megállapodás a Társulás tulajdonában lévő vagyonnak 
a felosztását részletesen nem szabályozza, ami az egymás közötti elszámolást nagymértékben 
megnehezíti. A Társulási Tanács ezért javasolja az alapító önkormányzatoknak, hogy a Társulási 
Megállapodás XIII. fejezetét az alábbiak szerint módosítsák, melynek célja a XIII. pontban szereplő 
vagyonfelosztás egyértelmű szabályozása. 

A 2014. november 5-én módosított Társulási Megállapodás XIII. pontja a következő:   

„XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 

 

A Társulási szerződés hatálya a Társulásnál megmaradó vagyon kezelésére terjed ki. A 

Társulás megszűnik, ha: 

-  ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megszűnt,  

-  ha a társulás tagjai a Mötv. 88.§ (2) bekezdése értelmében minősített többséggel azt 

elhatározzák, 

- a törvény erejénél fogva, 

- bíróság jogerős döntése alapján. 

 

A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni 
kötelesek. 

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában 
tartoznak felelősséggel, a tagdíjra vonatkozó szabályok figyelembevételével.” 
 
A Társulási Tanács törlésre javasolja a Társulási Megállapodás XIII. pontjának alábbi bekezdését: 
 

„A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás 
tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.” 
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Javasolja, hogy a Társulási Megállapodásban a törölt rész helyébe az alábbi rendelkezések lépjenek:  

„Tekintettel arra, hogy a Társulás beruházásban, a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –
kezelési Projekt keretében megvalósult és üzembe helyezett víziközművek tulajdonjogát a Társulás - 
a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján - az őt létrehozó 
és jelen megállapodás aláíróiként jegyzett önkormányzatokra 2013. január 1.-jén ingyenesen 
háramoltatta, a Társulás, a tulajdonában lévő megmaradt vagyonelemeket az alábbiak szerint 
osztja szét tagjai között: 

- 43-T-0 jelű, víziközműnek nem minősülő csapadékcsatorna, mely Veszprém Megyei Jogú Város 
belterületén épült meg, Veszprém város biztonságos, kártétel nélküli csapadékvíz elvezetése 
céljából. A megépült csapadék csatorna csak és kizárólag Veszprém MJV belterületét érinti, 
ezért a Társulás megszűnése esetén a csapadékcsatorna Veszprém MJV tulajdonába kerül. 

- A projekt keretében megvalósuló víziközművek biztonságos üzemeltetése érdekében 
beszerzett, alábbi járművek: 

Jármű típusa Rendszám 
Alvázszám/ 
Motorszám 

A jármű az alábbi 
víziközművek 

üzemeltetésére 
került beszerzésre 

Társulás megszűnte 
után a tulajdonos 

önkormányzat 

kombi  
csatornamosó 

LTY-171 
MMA30SZZ7AP021773 

50525740282576 

Zirc 
szennyvízcsatorna 

hálózat 

Zirc Városi 
Önkormányzat 

kombi  
csatornamosó 

LTY-172 
MMA30SZZ9AP021791 

50525750362576 

Veszprém 
szennyvízcsatorna 

hálózat 

Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

konténer- 
szállító 

KOY-165 
WDB9723621L307438 

90091300719979 

Hegyesdi 
agglomeráció  

(Hegyesd, Kapolcs, 
Vigántpetend, 

Monostorapáti, 
Taliándörögd), 

szennyvíztisztító 
telep üzemeltetés 

Hegyesd, Kapolcs, 
Vigántpetend, 

Monostorapáti, 
Taliándörögd községek 

tulajdonközössége 

konténer- 
szállító 

LBT-009 
ZCFB1JJ8302528217 

4AE3681DP10800494258 

Zirc 
szennyvíztisztító 

telep üzemeltetés 

Zirc Városi 
Önkormányzat 

ATLAS típusú 
gumikerekes 

homlok-rakodó 
gép 

közúton 
nem 

közlekedik 

n.a. 
403 C-15 

Zirc 
szennyvíztisztító 

telep üzemeltetés 

Zirc Városi 
Önkormányzat 
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- A létrejött víziközművek eszközhasználati díjának kamataiból a Társulás bankszámláján kezelt 
összeg: 
A Társulás bankszámláján - a Társulás valamennyi kötelezettségének teljesítése után -  
fennmaradó összeget a Társulást alkotó önkormányzatok, a Társulás megszűntével - a Társulási 
Tanács 3/2015. (III.5) sz. határozatának értelmében -, az egyes településeket megillető bérleti 
díj arányában osztják fel egymás között:  

 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata: 77,12 %,  

 Zirc Városi Önkormányzat: 11,48 %,  

 Hegyesdi régiói 11,40 %, ezen belül:  
o Hegyesd Község Önkormányzata: 5,89 %,  
o Kapolcs Község Önkormányzata: 16,43 %,  
o Monostorapáti Község Önkormányzata: 45,16 %,  
o Taliándörögd Község Önkormányzata: 25,86 %,  
o Vigántpetend Község Önkormányzata: 6,66 %.” 

 

1. sz. határozati javaslat: 

A Társulási Tanács megtárgyalta a Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos napirendet, és az 
alábbiak szerint határozott: 

Társulási Megállapodás módosítása 

A Társulási Megállapodás XIII. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A Társulási Megállapodás XIII. pontjából a következő szövegrész törlésre kerül: 

„A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás 
tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.” 

A Társulási Megállapodás XIII. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: 

„Tekintettel arra, hogy a Társulás beruházásban, a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –
kezelési Projekt keretében megvalósult és üzembe helyezett víziközművek tulajdonjogát a Társulás - 
a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján - az őt létrehozó 
és jelen megállapodás aláíróiként jegyzett önkormányzatokra 2013. január 1.-jén ingyenesen 
háramoltatta a Társulás, a tulajdonában lévő megmaradt vagyonelemeket az alábbiak szerint 
osztja szét tagjai között: 

- 43-T-0 jelű, víziközműnek nem minősülő csapadékcsatorna, mely Veszprém Megyei Jogú Város 
belterületén épült meg, Veszprém város biztonságos, kártétel nélküli csapadékvíz elvezetése 
céljából. A megépült csapadék csatorna csak és kizárólag Veszprém MJV belterületét érinti, 
ezért a Társulás megszűnése esetén a csapadékcsatorna Veszprém MJV tulajdonába kerül. 

- A projekt keretében megvalósuló víziközművek biztonságos üzemeltetése érdekében 
beszerzett, alábbi járművek: 
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Jármű típusa Rendszám 
Alvázszám/ 
Motorszám 

A jármű az alábbi 
víziközművek 

üzemeltetésére 
került beszerzésre 

Társulás megszűnte 
után a tulajdonos 

önkormányzat 

kombi  
csatornamosó 

LTY-171 
MMA30SZZ7AP021773 

50525740282576 

Zirc 
szennyvízcsatorna 

hálózat 

Zirc Városi 
Önkormányzat 

kombi  
csatornamosó 

LTY-172 
MMA30SZZ9AP021791 

50525750362576 

Veszprém 
szennyvízcsatorna 

hálózat 

Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

konténer- 
szállító 

KOY-165 
WDB9723621L307438 

90091300719979 

Hegyesdi 
agglomeráció  

(Hegyesd, Kapolcs, 
Vigántpetend, 

Monostorapáti, 
Taliándörögd), 

szennyvíztisztító 
telep üzemeltetés 

Hegyesd, Kapolcs, 
Vigántpetend, 

Monostorapáti, 
Taliándörögd községek 

tulajdonközössége 

konténer- 
szállító 

LBT-009 
ZCFB1JJ8302528217 

4AE3681DP10800494258 

Zirc 
szennyvíztisztító 

telep üzemeltetés 

Zirc Városi 
Önkormányzat 

ATLAS típusú 
gumikerekes 

homlok-rakodó 
gép 

közúton 
nem 

közlekedik 

n.a. 
403 C-15 

Zirc 
szennyvíztisztító 

telep üzemeltetés 

Zirc Városi 
Önkormányzat 

 
- A létrejött víziközművek eszközhasználati díjának kamataiból a Társulás bankszámláján kezelt 

összeg: 
A Társulás bankszámláján - a Társulás valamennyi kötelezettségének teljesítése után -  
fennmaradó összeget a Társulást alkotó önkormányzatok, a Társulás megszűntével - a Társulási 
Tanács 3/2015. (III.5) sz. határozatának értelmében -, az egyes településeket megillető bérleti 
díj arányában osztják fel egymás között: 

 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata:  77,12 %,  

 Zirc Városi Önkormányzat: 11,48 %,  

 Hegyesdi régiói 11,40 % ezen belül: 
o Hegyesd Község Önkormányzata: 5,89 %,  
o Kapolcs Község Önkormányzata: 16,43 %,  
o Monostorapáti Község Önkormányzata: 45,16 %,  
o Taliándörögd Község Önkormányzata: 25,86 %,  
o Vigántpetend Község Önkormányzata: 6,66 %.” 

 
3.  A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. 

4. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodás jelen módosítását aláírás előtt részletesen átolvasták, 
közösen értelmezték és az abban foglaltakat megértették. 
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A fentiek szerint ezen szerződésmódosítást - az 1 sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 16 eredeti 
példányban jóváhagyólag aláírták. 

Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet:  Aláírási ív 

2. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok 
 

Záradék: Ezen szabályzat módosítását a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a …………..  sz. határozatával fogadta el érvényesnek. 
A módosítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság jóváhagyása után lép hatályba.  
 
 
 
 
2. sz. határozati javaslat: 
 
A Társulási Tanács javasolja az alapító önkormányzatoknak, hogy a Társulási Megállapodás 
módosításának a soron következő testületi ülésen tárgyalják meg, és annak elfogadásáról a Társulási 
Tanácsot haladéktalanul értesítsék. 
 
Veszprém, 2016. december 19. 

 

Baumgartner Lajos 
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Mellékletek:  

1. számú melléklet: Aláírási ív 

 

 

 

…………………………………… 

Hegyesd Község Önkormányzata 
Stark Sándor polgármester 

 

…………………………………… 

Kapolcs Község Önkormányzata    
Göntér Gyula polgármester 

 
 
 
 
 
 

…………………………… 

Monostorapáti Község Önkormányzata  
  Takács Péter polgármester 

 

…………………………………… 

Taliándörögd Község 

Önkormányzata 
Mohos József polgármester 

 

 

……………………..………. 

Vigántpetend Község 

Önkormányzata 
Kardos Tibor alpolgármester 

 

…………………………. 

Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Porga Gyula polgármester 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 
Zirc Városi Önkormányzat 
Ottó Péter polgármester 

 

 

 

2. sz. melléklet:  

Társulási Megállapodás egységes szerkezetben 

 

 


