
A legjobb eredmény érdekében a PDF‑portfóliót  
érdemes az Acrobat vagy az Adobe Reader 9‑es  

vagy újabb verziójában megnyitni.

Töltse le az Adobe Reader 
programot most!

http://www.adobe.com/go/reader_download_hu




Szeghalom Város Polgármesterétől 
______________________________ 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


               Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 
 
 
 
 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága  
 


2012. december 11-én (kedden) 16.00  órai 
 


kezdettel  ö s s z e v o n t  bizottsági ülést tart. 
 
Napirend: 


1. / A 2012. december11-én tartandó rendkívüli, és december 14-i 
soron következő képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek 
véleményezése 


 
 2./ B e j e l e n t é s e k 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme 
 
 
Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 
 
 
S z e g h a l o m , 2012. december 06. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 
 


        Macsári József  
      








 
ALAPÍTÓ OKIRAT 


 
 (2013. január 1-től) 


 
1.) Az intézmény neve:  


Intézményműködtető Központ 
 


2.) Székhelye: 5520 Szeghalom, Tildy u. 19-21. sz. 
 


3.) Telephelye:  5520 Szeghalom, Ady u. 2. 
5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 9-11. 
5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 13-17.  
5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.  
5520 Szeghalom, Ady E. u. 3.  
5520 Szeghalom, Ady E. u. 1/A.  
5520 Szeghalom, Ady u. 6.  


 
4.) Törzsszáma:  


 
5.) Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 


 
 Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 


6.) Alapítás éve: 2013.  
 
7.) Jogelődjei: 


Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Címe: 5520 Szeghalom, Tildy u. 19-21. sz. 
 
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
Címe: 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. 2. sz. 


 
8.) Az intézmény felügyeleti szerve: 


Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 
9.) Az intézmény típusa, jellege: 


 
Egyéb szolgáltató, intézményműködtetési tevékenységet végző költségvetési 
szerv 


 
 


10.) Az intézmény működési köre: 
Szeghalom városban, valamint a szeghalmi járás területén lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező lakosokra terjed ki. 
 


 
    12.) Az intézmény jogállása: 


Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv.  
 
    13.) Az intézmény vagyona: 


 Vagyonleltár szerint önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingóvagyon. 
 Ingatlanok: 







Szeghalom, Tildy u.19-21. hrsz: 992/4 (kivéve a volt szálloda és 
kaszinó épületeket) 
Szeghalom, Ady E. u. 2. hrsz: 510/3 
Szeghalom, Dózsa Gy.u.9-11. hrsz: 472 
Szeghalom, Dózsa Gy.u.13-17. hrsz: 472 
Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. hrsz: 239/5 
Szeghalom, Ady E. u. 3. hrsz: 499 
Szeghalom, Ady E. u. 1/A. hrsz: 498 
Szeghalom, Ady u. 6. hrsz: 509  
 


 Ingóvagyont az intézmény leltára tartalmazza. 
 
 


 
14.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Szeghalom Város Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 
 
15.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
  TEÁOR 8110  Építményüzemeltetés  


TEÁOR  5629 Egyéb vendéglátás 
TEÁOR 5630  Italszolgáltatás 
TEÁOR 5621  Rendezvény étkeztetés 
TEÁOR 5320  Egyéb postai, futárpostai tevékenység   
          


  Alapvető szakágazat: 811000: Építményüzemeltetés  
 
A költségvetési szerv a 8888… tv  és a  ….megállapodás alapján ellátja az önkormányzati 
tulajdont képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó 
és ingatlan vagyon üzemeltetését. 
 
15.1.) Alaptevékenység: 
 


5629121: Óvodai intézményi étkeztetés 
5629131: Iskolai intézményi étkeztetés 
5629141: Tanuló kollégiumi étkeztetés 
8110001: Építményüzemeltetés 
8411541: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 


feladatok 
8904411: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás   
8904421: Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
8904431: Egyéb közfoglalkoztatás 
 


15.2. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység 
   
  5590992: Egyéb máshova nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
  5629162: Üdülői, tábori étkeztetés 
  5629172: Munkahelyi étkeztetés 
  5629202: Egyéb vendéglátás 


6800022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 


16.) Vállalkozási tevékenysége: 
       ?????? 562920: Egyéb vendéglátás 
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17.) Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere: 
       Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv. 
 
18.) Az intézmény vezetőjét, mint magasabb vezetőt a Képviselő-testület bízza meg 
pályázat útján, határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 
 
19.) Gazdálkodási jogköre: 
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
  


Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi-gazdasági 
feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 


 
20.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  
       megjelölése: 


 A foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó. 


 Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I.Tv. az irányadó. 


 Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető 
gyakorolja. 


 
Az Alapító Okirat módosításai 2013. január 1-től lépnek hatályba. 
 
Záradék: Elfogadva a …/2012.(XII.14.) Ökt. sz. határozattal. 
 
Szeghalom, 2012. december …. 
 
 
 
 
         Macsári József 
           polgármester 


 








 
 


Békés megye 


„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 


Székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Telefon: 66/523 801, Fax: 66/523 804 


E-mail: Tarsulas1@gmail.com 
 


                                                                                                              Ügyintéző: Dr. Farnas J. ügyvéd 
 
VALAMENNYI TÁRSULÁSI TAG ÖNKORMÁNYZAT  
VEZETŐJÉNEK 
 
SZÉKHELYÉN 
                                                                                Tárgy: Regionális rendszer vagyonkiadása 
 
Tisztelt Polgármester Asszony/Polgármester Úr! 
 
„A víziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépése a víziközmű 
vagyonok tulajdonjogi rendezését írja elő. 
 
Ennek kapcsán kétirányú feladat megoldását igyekeztünk ötvözni az elfogadásra váró 
szerződésben:  
 


1. A törvény rendelkezik arról, hogy az ellátásért felelős Önkormányzatok részére 
ingyenesen ki kell adni azt a vagyont, amely eddig a rendszerek működtetőinek 
(esetünkben Alföldvíz Zrt, továbbiakban: Kiadó) könyveiben volt nyilvántartva 
(átháramlás). E vagyon szétosztási arányairól az érintetteknek -az arányos illetőségek 
kialakítása érdekében- meg kell egyezniük, hogy a Kiadó ezen feladatának eleget 
tudjon tenni a törvény által előírt 2012. december 31-i határidőig.  
A Közép-Békési rendszer esetében az Alföldvíz Zrt.-nél lévő vagyonkiadás a törvényi 
rendelkezések értelmében 29 önkormányzatot érint. A vagyonfelosztást a mellékelt 
megállapodásban az általánosan elfogadott társulási együttműködés elvei szerint, a 
vízfelhasználás figyelembevételével rögzítettük. Ennek külön okirati megfogalmazása 
részben a Kiadó számára lényeges, mert ennek hiányában gyakorlatilag nem áll 
rendelkezésre megbízható és arányos szétosztási metodika, másrészt fontos az 
Önkormányzatoknak is, hiszen ezáltal teremthető meg a társulási megállapodásban 
már megfogalmazott vízfelhasználás arányos részvétel a rendszerben. 


 
2. A mellékelt megállapodás további rendelkezései – a meglévő és az ivóvízminőség-


javító program által létrehozott beruházás vagyonának rendezése- egy később 
elvégzendő feladat érdekében, annak előkészítéseképpen került megfogalmazásra. Ez 
részben az ivóvízminőség-javító program pályázati rendszerének előírása érdekében 
lett rögzítve azonos elvek szerint, ahogyan ez a társulási megállapodásban is szerepel. 
(Az ott rögzített számadatokhoz képesti minimális eltérés oka abban rejlik, hogy Geszt 
nem kapcsolódik a rendszerhez, így a részére kialakított vízfogyasztási adatokat 
figyelmen kívül kellett hagyni az újraszámolásnál.)  
A szabályozás második és további lényeges oka, hogy belátható időn belül az ingatlan-
nyilvántartási rendszer átalakításra kerül és lehetőség lesz arra, hogy a víziközmű 
rendszerek (beleértve a vezetékhálózatot is) a földhivatalnál nyilvántartásba kerüljön, 
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mely lehetőség egyben azt is jelenti, hogy kötelező lesz az ingatlan-nyilvántartásban 
rögzíteni a tulajdonosi kört. 


Mindezek miatt a mellékelt megállapodás elfogadásáról kell dönteni minden egyes 
Önkormányzat képviselőtestületének még 2012. december hónapban. 
 
Az átháramlással is érintett Önkormányzatok vonatkozásában az átháramlás értékarányairól is 
döntést kell hozniuk, míg az átháramlás ügyében nem érintett Önkormányzatok 
értelemszerűen csak a jelen levél 2. tárgykörében foglalt kérdésben.  
 
Kérem T. Polgármester Asszonyt és Polgármester Urat, hogy a fenti kérdésben soron kívül 
szíveskedjenek intézkedni.  
A munka könnyítése érdekében – a szerződés és mellékletének csatolása mellett- megküldjük 
a képviselőtestületi határozat tervezetre vonatkozó szövegjavaslatot. 
A képviselőtestület döntését (határozatot) szíveskedjenek megküldeni Flender Zsolt 
munkaszervezet vezetőnek, aki gondoskodni fog a Vízmű közreműködésével az okiratok 
aláírása felől. 
 
Békéscsaba, 2012. november 28. 
               
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                                              Tisztelettel:  
                                                                                      
                                                                                           Vantara Gyula s.k. 
                                                                                                  elnök  
 
 
Melléklet: 


‐ szerződés és melléklete 
‐ határozati javaslat 


 








MEGÁLLAPODÁS 
A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK 


RENDEZÉSÉRŐL 
 


amely létrejött az alábbi önkormányzatok között:  
 
Almáskamarás Községi Önkormányzata [adószám: 15347251-2-04, statisztikai számjel: 
15347251-8411-321-04, képviseli: Mazán Attila polgármester) 5747 Dózsa Gy. u. 54.] 
Békés Város Önkormányzata [adószám: 15725060-20-4, statisztikai számjel: 15725060-
8411-321-04, képviseli: Izsó Gábor polgármester 5630 Békés, Petőfi u. 2.] 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata [adószám: 15725369-2-04, statisztikai 
számjel: 15725369-8411-321-04, képviseli: Vantara Gyula polgármester 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.] 
Bélmegyer Község Önkormányzata [adószám: 15343154-2-04, statisztikai számjel: 
15343154-8411-321-04, képviseli: Dán Márton polgármester 5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2.] 
Bucsa Község Önkormányzata [adószám: 15344863-2-04, statisztikai számjel: 15344863-
8411-321-04, képviseli: Kláricz János polgármester, 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.] 
Csabaszabadi Községi Önkormányzata [adószám: 15342706-1-04, statisztikai számjel: 
15342706-8411-321-04, képviseli: Szeverényi Attiláné polgármester 5609 Csabaszabadi, 
Apácai út. 6.] 
Csanádapáca Községi Önkormányzata [adószám: 15725486-2-04, statisztikai számjel: 
15725486-8411-321-04, képviseli: Oláh Kálmán polgármester 5662 Csanádapáca, Szent 
Gellért út 31.] 
Csárdaszállás Községi Önkormányzata [adószám: 15725572-2-04, statisztikai számjel: 
15725572-8411-321-04, képviseli: Petneházi Bálintné polgármester 5621 Csárdaszállás, 
Petőfi u. 17.] 
Csorvás Város Önkormányzata [adószám: 15725493-1-04, statisztikai számjel: 15725493-
8411-321-04, képviseli: Szilágyi Menyhért polgármester 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.] 
Dévaványa Város Önkormányzata [adószám: 15725321-2-04, statisztikai számjel: 
15725321-8411-321-04, képviseli: Pap Tibor polgármester 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.] 
Doboz Nagyközség Önkormányzata [adószám: 15725149-2-04, statisztikai számjel: 
15725149-8411-321-04, képviseli: Simon István Tamás polgármester 5624 Doboz, Kossuth 
tér 3.] 
Ecsegfalva Község Önkormányzata [adószám: 15344746-2-04, statisztikai számjel: 
15344746-8411-321-04, képviseli: Kovács Mária polgármester 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.] 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata [adószám: 15725338-2-04, statisztikai számjel: 
15725338-8411-321-04, képviseli: Bere Károly polgármester 5525 Füzesgyarmat, Szabadság 
tér 1.] 
Gerendás Községi Önkormányzata [adószám: 15725462-1-04, statisztikai számjel: 
15725462-8411-325-04, képviseli: Lengyel Zsolt András polgármester 5925 Gerendás, Petőfi 
u. 2.] 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata [adószám: 15725527-2-04, statisztikai számjel: 
15725527-8411-321-04, képviseli: Várfi András polgármester 5500 Gyomaendrőd, Szabadság 
tér 1.] 
Gyula Város Önkormányzata [adószám: 15725503-2-04, statisztikai számjel: 15725503-
8411-321-04, képviseli: Dr. Görgényi Ernő polgármester 5700 Gyula, Petőfi tér 3.] 
Kamut Község Önkormányzata [adószám: 15725084-1-04, statisztikai számjel: 15725084-
8411-321-04, képviseli: Balog Imréné polgármester 5673 Kamut, Petőfi u. 106.] 
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Kertészsziget Község Önkormányzata [adószám: 15344753-2-04, statisztikai számjel: 
15344753-8411-321-04, képviseli: Kláricz Jánosné polgármester 5526 Kertészsziget, Kossuth 
Lajos u. 1.] 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata [adószám: 15725118-2-04, statisztikai számjel: 
15725118-8411-321-04, képviseli: Kalcsó Istvánné polgármester 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.] 
Kétsoprony Község Önkormányzata [adószám: 15725376-2-04, statisztikai számjel: 
15725376-8411-321-04, képviseli: Völgyi Sándor László polgármester 5674 Kétsoprony, 
Dózsa Gy. u. 11.] 
Körösladány Város Önkormányzata [adószám: 15725345-2-04, statisztikai számjel: 
15725345-8411-321-04, képviseli: Kardos Károly polgármester 5516 Körösladány, Dózsa 
Gy. u. 2.] 
Köröstarcsa Község Önkormányzata [adószám: 15725383-2-04, statisztikai számjel: 
15725383-8411-321-04, képviseli: Smiri László polgármester 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 
7.] 
Körösújfalu Községi Önkormányzata [adószám: 15344856-2-04, statisztikai számjel: 
15344856-8411-321-04, képviseli: Szabó Csaba polgármester 5536 Körösújfalu, Fő u. 14.] 
Kötegyán Község Önkormányzata [adószám: 15343611-2-04, statisztikai számjel: 
15343611-8411-321-04, képviseli: Nemes János polgármester 5725 Kötegyán, Kossuth u. 
33.] 
Lökösháza Község Önkormányzata [adószám: 15725125-1-04, statisztikai számjel: 
15725125-8411-321-04, képviseli: Szűcsné Gergely Györgyi Edit polgármester 5743 
Lökösháza, Eleki u. 28.] 
Medgyesbodzás Községi Önkormányzata [adószám: 15725235-2-04, statisztikai számjel: 
15725235-8411-321-04, képviseli: Krucsai József polgármester 5663 Medgyesbodzás, 
Széchenyi u. 38.] 
Méhkerék Község Önkormányzata [adószám: 15343769-2-04, statisztikai számjel: 
15343769-8411-321-04, képviseli: Tát Margit polgármester 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.] 
Mezőberény Város Önkormányzata [adószám: 15725390-2-04, statisztikai számjel: 
15725390-8411-321-04, képviseli: Siklósi István polgármester 5650 Mezőberény, Kossuth tér 
1.] 
Mezőgyán Község Önkormányzata [adószám: 15725156-2-04, statisztikai számjel: 
15725156-8411-321-04, képviseli: Zsoldos Zoltán polgármester 5732 Mezőgyán, Árpád u. 
37.] 
Murony Község Önkormányzata [adószám: 15725077-1-04, statisztikai számjel: 15725077-
8411-321-04, képviseli: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 5672 Murony, Földvári u. 1.] 
Nagykamarás Község Önkormányzata [adószám: 15725273-2-04, statisztikai számjel: 
15725273-8411-321-04, képviseli: Pelle István polgármester 5751 Nagykamarás, Kossuth u. 
2.] 
Okány Község Önkormányzata [adószám: 15725307-2-04, statisztikai számjel: 15725307-
8411-321-04, képviseli: Fekete Zoltán polgármester 5534 Okány, Kossuth u. 16.] 
Pusztaottlaka Községi Önkormányzata [adószám: 15725565-2-04, statisztikai számjel: 
15725565-8411-325-04, képviseli: Simonka György polgármester 5665 Pusztaottlaka, 
Felszabadulás u. 10.] 
Sarkad Város Önkormányzata [adószám: 15725163-2-04, statisztikai számjel: 15725163-
8411-321-04, képviseli: Bende Róbert polgármester 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.] 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata [adószám: 15725132-2-04, statisztikai számjel: 
15725132-8411-321-04, képviseli: Bakucz Péter polgármester 5731 Sarkadkeresztúr, 
Vörösmarty u. 7.] 
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Szabadkígyós Község Önkormányzata [adószám: 15725589-2-04, statisztikai számjel: 
15725589-8411-321-04, képviseli: Balogh József polgármester 5712 Szabadkígyós, Kossuth 
tér 7.] 
Szeghalom Város Önkormányzata [adószám: 15725314-2-04, statisztikai számjel: 
15725314-8411-321-04, képviseli: Macsári József polgármester 5520 Szeghalom, Szabadsár 
tér 4-8.] 
Tarhos Község Önkormányzata [adószám: 15343178-2-04, statisztikai számjel: 15343178-
8411-321-04, képviseli: Hornok Sándor polgármester 5641 Tarhos, Petőfi Sándor u. 29.]  
Telekgerendás Községi Önkormányzata [adószám: 15725400-2-04, statisztikai számjel: 
15725400-8411-321-04, képviseli: Medvegy Mihályné polgármester 5675 Telekgerendás, 
Dózsa Gy. 13.] 
Újiráz Községi Önkormányzata [adószám: 15375294-2-09, statisztikai számjel: 15375294-
8411-321-09, képviseli: Furák Károly polgármester 4146 Újiráz, Szabadság tér 1.] 
Újszalonta Község Önkormányzata [adószám: 15347196-2-04, statisztikai számjel: 
15347196- 8411-321-04, képviseli: Jova Tibor polgármester 5727 Újszalonta, Béke utca 35.] 
Vésztő Városi Önkormányzata [adószám: 15725352-2-04, statisztikai számjel: 15725352-
8411-321-04, képviseli: Molnár Sándor polgármester 5530 Vésztő, Kossuth u. 62.] 
Zsadány Község Önkormányzata [adószám: 15344739-2-04, statisztikai számjel: 
15344739-8411-321-04, képviseli: Dudás Árpád polgármester 5537 Zsadány, Béke út 82.] 
 
 
 


I. 
 


A FELEK MEGÁLLAPODÁSÁNAK ALAPVETÉSEI 
 
 


1. A fent nevezett Önkormányzatok (továbbiakban: Szerződő felek) „A víziközmű-
szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépésére tekintettel, továbbá 
azon megfontolásokból, hogy a meglévő regionális víziközmű rendszer tulajdonlási 
viszonyait rendezzék, valamint azt szem előtt tartva, hogy az ivóvízminőség javítását 
célzó beruházás lebonyolítására társulást alakítottak és a létrejövő vagyon felosztására 
nézve megállapodást kötöttek, a jelen megállapodásban foglalják össze a regionális 
ivóvíz közműrendszerrel kapcsolatos megállapodásaikat. 
 


2. A Szerződő felek jelen megállapodásuk szabályozásának elsődleges tárgya a már 
meglévő regionális ivóvíz közműrendszer. Ez áll az ivóvíz kinyerésére alkalmas 
kutakból, az ivóvíz továbbítására szolgáló vezetékrendszerből, (amely jelen szerződés 
szerint a mellékelten csatolt átnézeti rajzon feltüntetett gerincvezetékeket tartalmazza 
az egyes településekre menő átadási pontig), továbbá a víz kinyerését és továbbítását 
szolgáló műtárgyakat, gépi berendezéseket, ezek elhelyezésére szolgáló 
földterületeket, építményeket, egyéb tárgyi javakat (továbbiakban: Regionális 
víziközmű-rendszer). 
A Szerződő felek másodlagosan az ivóvízminőség-javító program keretében 
létrejövő és Regionális víziközmű-rendszerhez szorosan kapcsolódó, (ide nem értve 
az érintett Szerződő feleken kívüli településeket ellátó azon Magyar Államhatártól- a 
Regionális rendszerhez történő csatlakozási pontig terjedő gerincvezeték-szakaszt, 
amelyre a Szerződő felek más Önkormányzatokkal külön közös tulajdonra vonatkozó 
megállapodást kötöttek) beruházás által létrejövő vagyonra nézve a társulási 
megállapodásuk kapcsán kötött egyezségüket itt megerősítik.   
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A Szerződő felek harmadlagos – de megállapodásuk jelen időpont szerinti 
létrehozásának legsürgetőbb- szabályozási célja az, hogy a fent hivatkozott 
Viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 2012. december 31. napjáig kötelezi arra az 
érintett Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5., cg: 04-10-001580), hogy 
intézkedjék azon vagyon kiadásáról, amely a könyveiben van nyilvántartva, de a 
hivatkozott jogszabály 79. § (1) bek. szerint a Szerződő feleket illeti meg. A 
hivatkozott jogszabály ex lege rendelkezik úgy, hogy 2013. január 1. napjától e 
vagyon ingyenesen száll át – jogokkal és hozzá tartozó kötelezettségekkel- az érintett 
ellátásért felelősek tulajdonába, vagyis a Szerződő felekre. E vagyon átadásának 
(továbbiakban: Átháramlás) feltétele, hogy a vagyont Kiadó rendelkezzék azon 
információkkal, hogy a Szerződő felek a jelenlegi Regionális víziközmű-rendszer 
vonatkozásában miként tekintendők tulajdonosnak. 
 


3. A Szerződő feleket azon elv vezeti a jelen megállapodásuk megkötésével, hogy a 
Regionális víziközmű-rendszer tulajdoni viszonyait a meglévő nehezen áttekinthető 
tulajdonlási viszonyokhoz képest a társulási megállapodásukban is elfogadott alapokra 
(vízfelhasználás elve) helyezzék és hosszú távon biztosítsák ezáltal azt, hogy minden, 
a Regionális víziközmű-rendszer által ellátott vagy ellátásra kerülő Szerződő felek 
körébe tartozó Önkormányzatot arányos és őt illető jogok és kötelezettségek illessék 
és terheljék a Regionális víziközmű-rendszer használatával és működtetésével 
kapcsolatban.  
 


 
II. 


 
MEGLÉVŐ REGIONÁLIS RENDSZER TULAJDONI VISZONYAIRA 


VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 


1. A Szerződő felek tudatában vannak annak, hogy a már meglévő és üzemelő regionális 
rendszer nyilvántartása a Szerződő felek egyes Önkormányzatainak könyveiben 
vannak nyilvántartva. A nyilvántartásokban szereplő értékek a nyilvántartási 
hiányosságok, illetőleg a különböző időpontú beruházások miatti 
értékmeghatározások, eltérő elszámolási, amortizációs elvek miatt a tulajdoni arányok 
meghatározásához alkalmatlanok. Ezen megfontolások, továbbá a jelen megállapodás 
I.3. pontjában foglalt elv miatt a tulajdoni arányok meghatározására a Szerződő felek a 
társulási megállapodásban foglalt elveket (vízfelhasználás) fogadják el irányadónak.  
 


2. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Regionális víziközmű-rendszer 
vagyonát – figyelemmel a meglévő és megvalósuló rendszerre is- az alábbi tulajdoni 
részarányok szerint osztják fel egymás között: 
 
 


Sor-
szám 


Önkormányzat neve 
tulajdoni részarány 


/10.000-ed arányban 
kifejezve 


  1. Almáskamarás Községi Önkormányzat 34 
  2. Békés Város Önkormányzata 927 
  3. Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata 3.794 
  4. Bélmegyer Község Önkormányzata 45 
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  5. Bucsa Község Önkormányzata 60 
  6. Csabaszabadi Községi Önkormányzat 11 
  7. Csanádapáca Községi Önkormányzat 115 
  8. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 22 
  9. Csorvás Város Önkormányzata 220 
10. Dévaványa Város Önkormányzat 355 
11. Doboz Nagyközség Önkormányzat 183 
12. Ecsegfalva Község Önkormányzata 37 
13. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 277 
14. Gerendás Községi Önkormányzat 44 
15. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 589 
16. Gyula Város Önkormányzata [Városerdő] 9 
17. Kamut Község Önkormányzata 49 
18. Kertészsziget Község Önkormányzat 14 
19. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 157 
20. Kétsoprony Község Önkormányzata 47 
21. Körösladány Város Önkormányzat 327 
22. Köröstarcsa Község Önkormányzata 109 
23. Körösújfalu Községi Önkormányzat 19 
24. Kötegyán Község Önkormányzat 59 
25. Lőkösháza Község Önkormányzat 76 
26. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 38 
27. Méhkerék Község Önkormányzata 104 
28. Mezőberény Város Önkormányzat 460 
29. Mezőgyán Község Önkormányzat 43 
30. Murony Község Önkormányzat 54 
31. Nagykamarás Község Önkormányzat 57 
32. Okány Község Önkormányzat 95 
33. Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 16 
34. Sarkad Város Önkormányzat 469 
35. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 63 
36. Szabadkígyós Község Önkormányzat 120 
37. Szeghalom Város Önkormányzat 432 
38. Tarhos Község Önkormányzata 40 
39. Telekgerendás Községi Önkormányzat 68 
40. Újiráz Községi Önkormányzat 23 
41. Újszalonta Község Önkormányzat 4 
42. Vésztő Városi Önkormányzat 270 
43. Zsadány Község Önkormányzat 65 


Mindösszesen: 10.000 
 


 
3. A Szerződő felek a könyveikben rögzített nyilvántartási értékeket nem változtatják 


meg, mindössze az analitikai nyilvántartásukban a fenti tulajdoni részarányokat 
rendelik hozzá az általuk nyilvántartott értékhez.  
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III. 


ÁTHÁRAMOLTATÁSI NYILATKOZATOK 
 


1. A Szerződő felek egyetértenek abban, hogy „A víziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 79. §. (1) bekezdésén alapuló és a törvény rendelkezései szerinti 
vagyon Átháramlását az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-t (5600 
Békéscsaba, Dobozi u. 5., cg: 04-10-001580) a jelen fejezetben rögzített értékek 
szerint ossza fel. 
 


2. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Átháramlás útján hozzájuk került vagyon 
értékben kerül meghatározásra. Az érték a legkülönbözőbb időpontban történő 
beruházásokhoz kapcsolódik, így a megkapott nyilvántartási érték már részben 
amortizáció alá esett a Kiadónál. Az Átháramlás útján szerzett érték további 
amortizációja vonatkozásában a Kiadó nyilatkozata, ennek hiányában a számviteli 
törvény rendelkezései az irányadóak. Az Átháramlás útján kiadásra kerülő vagyon 
ingyenesen kerül a Szerződő felek körét alkotó Önkormányzatokhoz, az egyes 
Önkormányzatokra lebontva érték szerint. A vagyonkiadást általános forgalmi adó 
fizetési kötelezettség nem terheli, így visszaigénylési lehetőségre sincs mód. 
 


3. Az Átháramlás vonatkozásában a törvény erejénél fogva csak a rendszerhez eddig 
kapcsolódó Önkormányzatok jogosultak az átháramoltatott vagyonból történő 
részesedésre. A felek ennek kiadása vonatkozásában szintén a vízfelhasználásuk 
társulási megállapodásban foglalt elveit veszik figyelembe.  
 


4. A jogosult Önkormányzatok alábbiak szerint kérik az Alföldvíz Regionális 
Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az átháramoltatni 
rendelt vagyon kiadására: 
 


Sor-
szám 


Önkormányzat neve 


Átháramló vagyon 
(2012.VII.31. nyt. 


adatok szerint) értéke 
[Ft] 


 1. Békés Város Önkormányzata 24 793 198 
 2. Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata 101 558 079 
 3. Bélmegyer Község Önkormányzata 1 215 578 
 4. Csabaszabadi Községi Önkormányzat 298 161 
 5. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 596 321 
 6. Dévaványa Város Önkormányzat 9 495 267 
 7. Doboz Nagyközség Önkormányzat 4 885 246 
 8. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 15 779 575 
 9. Kamut Község Önkormányzata 1 307 319 
10. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 4 220 119 
11. Kétsoprony Község Önkormányzata 1 261 449 
12. Körösladány Város Önkormányzat 8 761 334 
13. Köröstarcsa Község Önkormányzata 2 912 799 
14. Körösújfalu Községi Önkormányzat 504 579 
15. Kötegyán Község Önkormányzat 1 559 609 
16. Lőkösháza Község Önkormányzat 2 041 253 
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17. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 1 032 094 
18. Méhkerék Község Önkormányzata 2 798 122 
19. Mezőberény Város Önkormányzat 12 316 325 
20. Murony Község Önkormányzat 1 421 997 
21. Okány Község Önkormányzat 2 522 897 
22. Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 435 773 
23. Sarkad Város Önkormányzat 12 545 679 
24. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 1 697 222 
25. Szabadkígyós Község Önkormányzat 3 188 025 
26. Tarhos Község Önkormányzata 1 055 030 
27. Telekgerendás Községi Önkormányzat 1 811 899 
28. Újszalonta Község Önkormányzat 114 677 
29. Vésztő Városi Önkormányzat 7 224 660 


Mindösszesen: 229 354 286 
 


5. A Szerződő felek tájékoztatást kaptak arról, hogy a fenti számadatok a 2012. július 31-
i értékadatokat tartalmazzák. Ezen érték a 2012. év hátralévő időszakát illetően 
amortizálódik és arányosan csökken. A felekre jutó értékek a fenti adatokhoz képest 
ezen amortizációval csökkentetten kerülnek kiadásra. 


 
IV. 


 
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM KERETÉBEN 


MEGVALÓSULÓ VAGYONRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 


1. A Szerződő felek – megerősítvén a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉG-
JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Társulási megállapodásában foglaltakat, 
az ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló vagyonuk felosztását a jelen 
megállapodás II.2. pontjában rögzített táblázat szerinti tulajdoni részarányok szerint 
osztják fel egymás között.  
 


2. A Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Regionális víziközmű-rendszer és az 
ivóvízminőség-javító program által megvalósuló beruházás által létrehozott vagyon 
képez egységes rendszert.  


 
V. 


VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 


1. A Szerződő felek a meglévő Regionális víziközmű-rendszer vagyonát, az Átháramlás 
útján kiadott vagyont, az Ivóvízminőség-javító program keretében keletkezett vagyont, 
egy egységes vagyontömegnek tekintik. A beruházások befejezése után az így létrejött 
vagyon egymás közötti felosztására a jelen okirat II. fejezet 2. pontjában szereplő 
táblázat tulajdoni részarányait tekintik irányadónak. 
 


2. A Szerződő felek közös tulajdonában áll a Regionális víziközmű-rendszer, mely 
jogaik alapján fenti tulajdoni részesedésük alapján a döntéseiket közösen hozzák meg. 
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3. A Szerződő felek tájékoztatást kaptak arról, hogy a Regionális víziközmű-rendszer – 
mint vezetékrendszer is- önálló ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetési lehetőséget fog 
kapni külön jogszabály alapján. Ennek jelen idő szerinti jogi lehetőségei még nem 
adottak, de a közeljövőben a jogszabály erre lehetőséget ad, amint ennek technikai 
feltételei kialakításával elkészül az ingatlan-nyilvántartási rendszer. Ennek 
megtörténtével a Szerződő felek a Regionális víziközmű-rendszer ingatlan-
nyilvántartási feltüntetését kérik a jelen szerződés II.2.  foglaltak alapján. Ezen 
alkalommal –figyelemmel az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges most 
alakuló jogszabályok előírásainak megfelelően- a Szerződő felek kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy az előírt jogszabályi formai és tartalmi nyilatkozatokat külön 
szerződésben megteszik annak érdekében, hogy a Regionális víziközmű-rendszer 
ingatlan-nyilvántartási bejegyezése megtörténhessen, egyben a Szerződő felek 
kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a Regionális víziközmű-rendszer már ingatlan-
nyilvántartásban felvezetett elemei vonatkozásában is kérni fogják a jelen 
megállapodásuk II.2. pontja alapján a tulajdonjogi bejegyzést a jelenlegi bejegyzési 
arányok módosítása útján. A szerződő felek az ingatlan-nyilvántartási rendelkezéseket 
is tartalmazó jognyilatkozataikat a jogszabály által előírt határidőben, ennek 
hiányában a hatályba lépéstől számított 90 napon belül vállalják. 
 


4. A Szerződő felek kijelentik, hogy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
Önkormányzatok, szerződéskötési képességük nem korlátozott. 
 
 


5. A Szerződő felek jelen okirat elkészítésével és ellenjegyzésével meghatalmazzák Dr 
Farnas József 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 14-16. székhelyű ügyvédet. 


 
Kelt: 


 
 
Alulírott önkormányzatok törvényes képviselői a fenti megállapodást, mint akaratunkkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírjuk. 
 


1. 
Almáskamarás Községi Önkormányzat  
5747 Dózsa Gy. u. 54. 


Mazán Attila 


 2. 
Békés Város Önkormányzata  
5630 Békés, Petőfi u. 2. 


Izsó Gábor 


 3. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 


Vantara Gyula 


 4. 
Bélmegyer Község Önkormányzata  
5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2. 


Dán Márton  


 5. 
Bucsa Község Önkormányzata  
5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 


Kláricz János 


 6. 
Csabaszabadi Községi Önkormányzat  
5609 Csabaszabadi, Apácai út. 6. 


Szeverényi Attiláné 


 7. 
Csanádapáca Községi Önkormányzat  
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 


Oláh Kálmán  


 8. 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat  
5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. 


Petneházi Bálintné 


9. 
Csorvás Város Önkormányzata  
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 


Szilágyi Menyhért  
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10. 
Dévaványa Város Önkormányzat  
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 


Pap Tibor 


11. 
Doboz Nagyközség Önkormányzat  
5624 Doboz, Kossuth tér 3. 


Simon István Tamás 


12. 
Ecsegfalva Község Önkormányzata  
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. 


Kovács Mária 


13. 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat  
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 


Bere Károly  


14. 
Gerendás Községi Önkormányzat  
5925 Gerendás, Petőfi u. 2. 


Lengyel Zsolt András 


15. 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata  
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 


Várfi András 


16. 
Gyula Város Önkormányzata  
5700 Gyula, Petőfi tér 3. 


Dr. Görgényi Ernő 


17. 
Kamut Község Önkormányzata  
5673 Kamut, Petőfi u. 106. 


Balog Imréné 


18. 
Kertészsziget Község Önkormányzat  
5526 Kertészsziget, Kossuth Lajos u. 1. 


Kláricz Jánosné  


19. 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat  
5741 Kétegyháza, Fő tér 9. 


Kalcsó Istvánné 


20. 
Kétsoprony Község Önkormányzata  
5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. 


Völgyi Sándor László 


21. 
Körösladány Város Önkormányzat  
5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2. 


Kardos Károly 


22. 
Köröstarcsa Község Önkormányzata  
5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7. 


Smiri László 


23. 
Körösújfalu Községi Önkormányzat  
5536 Körösújfalu, Fő u. 14. 


Szabó Csaba 


24. 
Kötegyán Község Önkormányzat  
5725 Kötegyán, Kossuth u. 33. 


Nemes János 


25. 
Lökösháza Község Önkormányzat  
5743 Lökösháza, Eleki u. 28. 


Szűcsné Gergely Györgyi 
Edit 


26. 
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat  
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. 


Krucsai József  


27. 
Méhkerék Község Önkormányzata  
5726 Méhkerék, Kossuth u. 80. 


Tát Margit 


28. 
Mezőberény Város Önkormányzat  
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 


Siklósi István 


29. 
Mezőgyán Község Önkormányzat  
5732 Mezőgyán, Árpád u. 37. 


Zsoldos Zoltán 


30. 
Murony Község Önkormányzat  
5672 Murony, Földvári u. 1. 


Fekete Ferenc Zoltán  


31. 
Nagykamarás Község Önkormányzat  
5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2. 


Pelle István 


32. 
Okány Község Önkormányzat  
5534 Okány, Kossuth u. 16. 


Fekete Zoltán 


33. 
Pusztaottlaka Községi Önkormányzat  
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. 


Simonka György 
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34. 
Sarkad Város Önkormányzat  
5720 Sarkad, Kossuth u. 27. 


Bende Róbert 


35. 
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat  
5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7. 


Bakucz Péter 


36. 
Szabadkígyós Község Önkormányzat  
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. 


Balogh József  


37. 
Szeghalom Város Önkormányzat  
5520 Szeghalom, Szabadsár tér 4-8. 


Macsári József 


38. 
Tarhos Község Önkormányzata  
5641 Tarhos, Petőfi Sándor u. 29.  


Hornok Sándor 


39. 
Telekgerendás Községi Önkormányzat  
5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. 13. 


Medvegy Mihályné 


40. 
Újiráz Községi Önkormányzat  
4146 Újiráz, Szabadság tér 1. 


Furák Károly 


41. 
Újszalonta Község Önkormányzat  
5727 Újszalonta, Béke utca 35. 


Jova Tibor  


42. 
Vésztő Városi Önkormányzat  
5530 Vésztő, Kossuth u. 62. 


Molnár Sándor 


43. 
Zsadány Község Önkormányzat  
5537 Zsadány, Béke út 82. 


Dudás Árpád 


 
 
Záradék: 
 
Alulírott Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-t (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) a 
Szerződő felek fenti megállapodását tudomásul vettük, s az Átháramlás vonatkozásában 
irányadónak tekintjük. 
 
 
Kelt: Békéscsaba, 2012. december … 
 
                                                                                                    Dr. Csák Gyula vezérigazgató 
                                                                                                                 Alföldvíz Zrt 
 
 
Ellenjegyzem: ____________________________ 
                             Dr. Farnas József ügyvéd 
 
 
 
Békéscsaba, 2012. december … 
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MEGÁLLAPODÁS 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-


átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a 


feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 


amely létrejött egyrészről   


………………………………….… Önkormányzata/Önkormányzati Társulás 


székhelye: 


képviseli:  


törzsszáma: 


adóigazgatási azonosító száma: 


bankszámlaszáma: 


statisztikai számjele: 


mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a 


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 


képviseli: …………………………. tankerületi igazgató 


adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 


Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 


ÁHT azonosítója: 335262 


statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 


mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott 


napon és helyen az alábbi feltételekkel: 


I. 


BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 


A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 


rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 


fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 


intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal 


Átvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése 


alapján 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó 


intézményekkel kapcsolatos fenntartói, működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető), 


valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket Átvevő veszi át.  


A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez 


kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő 


intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok 


ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes 


használatába/vagyonkezelésébe adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-


átvételéhez, a jogok és kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek 


biztosítása. E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes 


önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi …. törvény (a 


továbbiakban: Törvény) 13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak meg. 
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II. 


A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 


1. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) jogutódja az oktatásért felelős miniszter 


irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 


szervként gyakorolja az átvételre kerülő intézmények felett a jogszabályban meghatározott  


fenntartói, irányítói jogokat. Az intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokba 


(opcionális, ha a KIK a működtető) 2013. január 1-jétől Átvevő lép. 


2. Az intézmény(ek) átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra 


a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási  


törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári 


Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 


III. 


A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 


1. Az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények, az intézmény(ek), fenntartásához, 


működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető), illetve a feladatellátásához 


kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek átadás-átvételéhez, valamint az 


átadó tulajdonában álló, az intézmény(ek) elhelyezését, valamint a fenntartásához, 


működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) szükséges ingó- és ingatlan 


vagyonelemekre Átvevő javára történő ingyenes használati/vagyonkezelői jog 


alapításához kapcsolódó főbb feladatok, a Felek jogainak és kötelezettségeinek a 


meghatározása. 


2. Átadó átadja Átvevő részére a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő 


intézmény(eke)t, valamint ahhoz kapcsolódóan 


a) a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmények működését biztosító alapító, létesítő 


okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített 


példányát; 


b) az intézmény(ek)ben használt bélyegzők nyilvántartását; 


c) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó 


vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az 


adósságállományról szóló dokumentumokat; 


d) az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek) 2012. évi költségvetéséről, valamint a 


2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámolókról szóló 


dokumentumokat; 


e) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel 


szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 


érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 


vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 


annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az 


európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket; 
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f) Átadó által tett, a köznevelési intézmény(ek)re háruló, az átadás-átvétel napján 


hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb 


kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal 


ellátott kimutatásokat; 


g) az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek)hez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 


társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 


dokumentumokat; 


h) Tájékoztatást a köznevelési intézmény(ek) tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt 


elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetőségek). 


3. Átadó a Törvényben meghatározott, a köznevelési intézmény(ek)kel kapcsolatos 


fenntartói, működtetői (opcionális, ha a KIK a működtető) joggyakorlás teljes körű 


ellátásának biztosítására  …. foglalkoztatottat Átvevő részére átad.  Átadó átadja továbbá 


Átvevő részére, a köznevelési intézmény(ek) – Törvényben meghatározott – 


foglalkoztatottainak létszámát. 


4. Átadó a tulajdonát képező, a köznevelési intézmény(ek) szakmai feladatellátásához 


szükséges, illetve az Átvevő fenntartói joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és 


funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi 


eszközökre, valamint gépjárművekre Átvevő részére ingyenes használati 


jogot/vagyonkezelői jogot biztosít.  


5. Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmények elhelyezését, 


szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra Átvevő részére ingyenes használati 


jogot/vagyonkezelői biztosít. 


6. Átadó a tulajdonát képező, Átvevő fenntartói joggyakorlásához szükséges, valamint a  


területi szervének elhelyezésre szolgáló ingatlan(ok)ra Átvevő részére ingyenes használati 


jogot biztosít. 


IV. 


A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 


A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmények teljes körét, a feladatok, a 


létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes használatba/vagyonkezelésbe adásának 


személyi, tárgyi, dologi feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követően az 


átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről.  


a) A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek) átadása*  


1. Az átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek) felsorolása: 


a) Fenntartásra átadásra kerülő köznevelési intézmények:  


sorszám OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 
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b) Fenntartásra és működtetésre átadásra kerülő köznevelési intézmény(ek):  


sorszám OM azonosító Intézmény neve Intézmény székhelye 


    


*A táblázat az intézmények számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. Az átadásra kerülő intézmények száma függvényében a 


táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges. A nem értelmezhető táblázat törlendő!  


2. Köznevelési intézményenként, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek 


felhasználásával rögzíteni kell: 


a) Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény 


elhelyezésére szolgáló ingatlannak ki a tulajdonosa (Átadó tulajdona, más 


önkormányzat tulajdona, más (jogi) személy, állami tulajdon), az ingatlanon milyen 


jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási 


kötelezettségek, a projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség), 


feltüntetve a támogatásból megvalósuló projekt által érintett ingatlanokat (a 


támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).  


b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására 


vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve. 


c) Az intézmény fenntartásával, működtetésével (opcionális, ha a KIK a működtető) 


kapcsolatos, az átadás-átvétel napján hatályos szerződésállományt, ezen belül a 


szerződés típusát a megállapodás 11. mellékletében rögzített bontás szerint, valamint 


az intézmény(ek)hez kapcsolódó azon szerződéseket, megállapodásokat is, amelyek 


pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek.  


d) Az intézményre vonatkozó követelésállományt a 12. mellékletben rögzített bontás 


szerint. 


e) Az intézménnyel összefüggő, folyamatban lévő peres ügyeket a 13. mellékletben 


rögzített bontás szerint. 


f) Az intézmény teljes vagyonleltárát, a használatba/vagyonkezelésbe átadásra kerülő: 


- ingatlanok tekintetében az ingatlan adatainak, továbbá a könyv szerinti érték és az 


utolsó vagyonértékelés bemutatásával, 


- az ingó vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával, 


- gépjárművek tekintetében a 4. mellékletben rögzített bontás szerinti kimutatással, 


feltüntetve a támogatott projekt keretében beszerzett vagyonelemeket (a támogatást 


nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 


g) A 14. és 14/a mellékletben rögzített bontás szerint az intézményre vonatkozó 


folyamatban levő, illetve tervezett közbeszerzések bemutatását, külön kitérve a 


támogatott projekt keretében megvalósuló beszerzésekhez kapcsolódó 


közbeszerzésekre (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével). 


3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához 


szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül 


intézkednek: 







 5 


a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,  


b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről, 


c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,  


d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.  


b) A foglalkoztatottak átadás-átvétele 


A foglalkoztatottak átadására 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor: 


1. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az 


intézmény(ek) fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint 


a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális 


feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: ….. fő 


Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: …….fő  


Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: ……fő 


Az intézmény(ek) működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat 


ellátó foglalkoztatottak összes létszáma: …… fő 


 (opcionális ha a KIK a működtető) 


Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 2. melléklet 


tartalmazza. 


2. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) átadásra kerülő összes foglalkoztatotti 


létszáma: … fő 


Betöltve átadott státuszok száma: …….fő  


Betöltetlenül átadott státuszok száma: ……db 


Az átvételre kerülő köznevelési intézmény(ek) intézményi státuszához nem köthető 


foglalkoztatottak: 


a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: ………..fő;  


b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott: 


ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó(k) száma: ……………fő, 


bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma: ……………fő. 


Az átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenként az 1. melléklet tartalmazza, 


amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. 


3. Átadó a betöltött státuszokon szereplő, az 1. és 2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak 


személyi anyagát 2012. december 31-ig átadja Átvevőnek. 


4. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1-jétől a 


munkáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak 


munkáltatója 2013. január 1-jei hatállyal Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, 


hogy a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok 


által a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben 


eleget tesznek. 
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c) A tárgyi eszközök átadása: 


Felek rögzítik, hogy Átadó a megállapodás tárgyát képező intézménnyel, illetve létszámmal 


együtt, 2013. január 1-jei hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, az intézmény(ek) 


fenntartásához, működtetéséhez (opcionális, ha a KIK a működtető) kapcsolódó tárgyi 


eszközállomány ingyenes használatát/vagyonkezelői jogát átadja Átvevőnek az alábbiak 


szerint: 


I. a b/1) pont alapján átadásra kerülő foglalkoztatottakhoz kapcsolódóan 


a.  a létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító 


informatikai eszközállományt, amely magába foglalja a személyi 


számítógépeket a kapcsolódó perifériaelemekkel együtt (monitor, billentyűzet, 


egér, nyomtató); 


b. multifunkcionális eszköz tekintetében Átadó létszámára lebontott intézményi 


darabszám felhasználásával az átadandó létszám arányához igazított 


darabszámot;  


c. az átadandó létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító 


irodai bútort (íróasztal, szék, görgős elem, lehetőség szerint személyenként egy 


szekrény). 


II. az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez, az intézményben 


ellátott tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, az intézményben nyilvántartott 


informatikai, multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt, 


gépjárművet.  


Az I. pontban szereplő létszámhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök listáját a 


megállapodás 5. és 10. melléklete tartalmazza. 


A II. pontban szereplő létszámhoz, illetve az intézmény(ek)ben ellátott tanulók oktatás-


neveléséhez kapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9. 


melléklete tartalmazza. 


d) A gépjárművek átadása 


A gépjármű(vek) ingyenes használatba/vagyonkezelésbe átadására 2013. január 1-jei hatállyal 


kerül sor. 


Az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez (opcionális ha a KIK 


működtet), az intézményben ellátott tanulók oktatás-neveléséhez, a köznevelési feladatok 


ellátásához szükséges, Átvevő ingyenes használatába, vagyonkezelésébe átadásra kerülő 


gépjárművek adatait a megállapodás 4. és 6. melléklete tartalmazza. 


Felek együttműködnek annak érdekében, hogy az átadásra kerülő gépjármű(vek) tekintetében 


Átvevő a közúti közlekedési nyilvántartásba, üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. A 


nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terheli. 


A tárgyi eszközök és gépjárművek átadás-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezéséről 


Felek együttesen, előzetesen egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv 


készül, amely tartalmazza a számviteli nyilvántartásból történő kivezetés dátumát. 
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e) A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása  


1. Átadó átadja Átvevő részére azokat a 15. mellékletben meghatározott, a köznevelési 


intézményt érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint Átadó, mint projektgazda 


jogutódja Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a 


Törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók. 


2. A megállapodás aláírásával egy időben Átadó (projektgazda) teljes körű tájékoztatást 


nyújt Átvevő részére projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel kapcsolatos 


valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról, egyben meghatalmazza 


Átvevőt (jogutód projektgazda), hogy a támogatási szerződés módosításával 


kapcsolatos eljárásban nevében eljárjon.  


3. Átadó átadja Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, amelyhez 


csatolja a dokumentumok tételes listáját.  


V. 


EGYÉB RENDELKEZÉSEK 


Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2012. 


……….-i szerinti állapotot veszik alapul. 


Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség 


számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmény(ek) működését érdemben 


befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, 


körülményekről. 


Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, kimutatásokat, 


tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig adja át Átvevő részére: 


- a szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2012. december 15-ig: 1., 2., 4., 6., 7., 8., 


11.,12., 12/a.,13, 14., 14/a., 15. mellékleteket, az intézmény alapító dokumentumát, 


szabályzatainak listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető,  per- 


vagy vitarendezés tárgyává tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény 


működését meghatározó kérdésről;  


- 2012. december 31-ig: az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, 


tájékoztatást a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetéről (évközi 


beszámolók), a 2012. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást, a 


bélyegzők nyilvántartását, a hatósági engedélyeket, a köznevelési intézmények 


tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült tájékoztatást; 


- 2013. január 31-ig: projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok 


tételes listáját;   


- 2013. február 15-ig: 3., 5., 9., 10. mellékleteket;  


- 2013. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet; 


- 2012. május 15.: az intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 


beszámolót. 


Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-ig 


ingyenes használati/vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést kötnek. 
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Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, 


illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 


Átadó által kijelölt kapcsolattartó:  


Neve: 


Beosztása: 


Elérhetősége: 


Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:  


Neve:  


Beosztása:  


Elérhetősége:  


Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 


vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak 


el. 


Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 


akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és 


mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes 


felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás 


függelékét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskörűek 


érdemi vizsgálatra alkalmasak. 


A Megállapodás …. eredeti példányban készült és … számozott oldalból áll, amelyből  …. 


példány az Átadót, …. példány az Átvevőt, …… illet meg. 


………………, 2012. ……………… „       .” 


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


 polgármester/társulás elnöke tankerületi igazgató 


 átadó átvevő 


Pénzügyi ellenjegyzés: 


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


 átadó átvevő 


Jogi ellenjegyzés: 


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


 átadó 


Egyetértek: 


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


 Marekné dr. Pintér Aranka jogi ellenjegyző 


 mb. elnök átvevő 


 átvevő 
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A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 


1. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek)ben foglalkoztatottak átadásra 


kerülő létszáma 


2. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatokhoz 


kapcsolódó munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma 


3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi 


eszközök 


4. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó 


gépjárművek 


5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 


ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök 


6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 


ellátásához kacsolódó gépjárművek 


7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok 


8. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 


ellátását biztosító ingatlanok 


9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra 


kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek 


10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok 


ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői 


jogvédelem alá eső termékek 


11. melléklet: Szerződések 


12. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenn-


tartásához/működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 12/a) 


13. melléklet: A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-


tartásához/működtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek 


14. melléklet: A köznevelési intézmények fenntartásával/működtetésével kapcsolatos 


folyamatban levő, tervezett közbeszerzések (14., 14/a.) 


15. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek  
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Függelék 


TELJESSÉGI NYILATKOZAT 


Alulírott .................................., mint a .................................. …………………. 


Önkormányzat/Önkormányzati társulás képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) 


kijelentem, hogy a mai napon ........................ - az átvevő részére (a továbbiakban: átvevő) a 


megállapodással átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a köznevelési feladatot 


ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 


évi … törvényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények) működése körébe eső 


adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett 


nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok 


valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes 


felelősséget vállalok. 


Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 


……………….., 20 ......................... 


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


 Átadó 








átháramlással NEM érintett önkormányzatok részére 


 
Kivonat 


 
………………………….Önkormányzat Képviselő-testületének 


………………….tartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 


 
A  képviselő‐testület  __  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
hozta. 


 
Határozat 


 
…/2012.(……) Kt. számú határozat: 
 


………........................................ Önkormányzat Képviselő‐testülete elfogadja a A REGIONÁLIS 


VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL szóló megállapodást az alábbiak 


szerint: 


 


Az  Ivóvízminőség‐javító  program  megvalósulását  követően  létrejövő  Regionális  víziközmű‐


rendszer  vagyonának  felosztását  az  alábbi  tulajdoni  részarányokkal  fogadja  el  a 


képviselőtestület: 


 


Sor‐


szám 
Önkormányzat neve 


tulajdoni részarány 


/10.000‐ed arányban 


kifejezve 


  1.  Almáskamarás Községi Önkormányzat  34 


  2.  Békés Város Önkormányzata  927 


  3.  Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata  3.794 


  4.  Bélmegyer Község Önkormányzata  45 


  5.  Bucsa Község Önkormányzata  60 


  6.  Csabaszabadi Községi Önkormányzat  11 


  7.  Csanádapáca Községi Önkormányzat  115 


  8.  Csárdaszállás Községi Önkormányzat  22 


  9.  Csorvás Város Önkormányzata  220 


10.  Dévaványa Város Önkormányzat  355 


11.  Doboz Nagyközség Önkormányzat  183 







12.  Ecsegfalva Község Önkormányzata  37 


13.  Füzesgyarmat Város Önkormányzat  277 


14.  Gerendás Községi Önkormányzat  44 


15.  Gyomaendrőd Város Önkormányzata  589 


16.  Gyula Város Önkormányzata [Városerdő]  9 


17.  Kamut Község Önkormányzata  49 


18.  Kertészsziget Község Önkormányzat  14 


19.  Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat  157 


20.  Kétsoprony Község Önkormányzata  47 


21.  Körösladány Város Önkormányzat  327 


22.  Köröstarcsa Község Önkormányzata  109 


23.  Körösújfalu Községi Önkormányzat  19 


24.  Kötegyán Község Önkormányzat  59 


25.  Lőkösháza Község Önkormányzat  76 


26.  Medgyesbodzás Községi Önkormányzat  38 


27.  Méhkerék Község Önkormányzata  104 


28.  Mezőberény Város Önkormányzat  460 


29.  Mezőgyán Község Önkormányzat  43 


30.  Murony Község Önkormányzat  54 


31.  Nagykamarás Község Önkormányzat  57 


32.  Okány Község Önkormányzat  95 


33.  Pusztaottlaka Községi Önkormányzat  16 


34.  Sarkad Város Önkormányzat  469 


35.  Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata  63 


36.  Szabadkígyós Község Önkormányzat  120 


37.  Szeghalom Város Önkormányzat  432 


38.  Tarhos Község Önkormányzata  40 


39.  Telekgerendás Községi Önkormányzat  68 







40.  Újiráz Községi Önkormányzat  23 


41.  Újszalonta Község Önkormányzat  4 


42.  Vésztő Városi Önkormányzat  270 


43.  Zsadány Község Önkormányzat  65 


Mindösszesen: 10.000 


 


A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást tartalmazó szerződés 


aláírására,  ill.  feljogosítja,  hogy  a  vagyonrendezés  ingatlan‐nyilvántartási  bejegyzéséhez 


szükséges fenti tulajdoni részarányokat tartalmazó megállapodást aláírja. 


Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ………………………..polgármester 
 
 


K.m.f. 
 
 
 


                            polgármester                                                                       jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül:…………………….. 
……………….., 2012. ……………... 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
_______________________________ 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


              Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 
 


 
J e l e n t é s 


a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, 
a Képviselő-testület 2012. december 11-i ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Képviselő-testület a 124/2012. (IX.24.) Ökt. sz. határozatával egyetértett az 
Ökokapu Agrár, Képző- és Energetikai Bt. ajánlatával. A Bt ez alapján 
megbízást kapott a 2013. évi közvilágítási villamos energia beszerzésére 
vonatkozó szakértői tevékenység ellátására. 
A szakértő az energiakereskedőktől kapott ajánlatokat elbírálta, és a Magyar 
Villamosművek Zrt. ajánlatát tartotta a legkedvezőbbnek: 15,43 Ft/kWh 
tarifaajánlattal. Jelentem, hogy a 145/2012. (X. 29.) határozattal Képviselő-
testület a tarifaajánlatot elfogadta, és ez alapján az Önkormányzat 2013. évre 
megkötötte céggel a szerződést a villamos energia biztosítására. 
 
134/2012. (X. 26.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület a Szeghalom 
Érmelléki utcanyitáshoz szükséges 2012. évi költségvetésben szereplő 4 M Ft 
előirányzatot 700 ezer Ft-tal megemelte a felhalmozási tartalék terhére. 
Jelentem, hogy az előirányzat módosításra 2012. december hónapban sor kerül. 
 
143/2012. (X. 29.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület tudomásul vette a 
Járási Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodást, és ezt módosította a 
151/2012. (XI. 13.) Ökt. sz. határozatával. 
Jelentem, hogy a megállapodások aláírása megtörtént, és a dokumentumok 
továbbítva lettek a Békés Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
144/2012. (X. 29.) Ökt. sz. határozat alapján Képviselő-testület egyetértett a 
lakásbérleti koncepció megalkotásához előzetesen elkészített anyaggal. 
Jelentem, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet-tervezet 
elkészült. Ennek anyaga a 2012. december 14-én tartandó képviselő-testületi 
ülés napirendje lesz. 
 
155/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. határozattal Képviselő-testület 2012. évre 
biztosította a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat valamennyi 
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intézményében foglalkoztatott munkatörvénykönyves és közalkalmazotti 
dolgozók részére a cafatéria juttatást. 
Jelentem, hogy a juttatás Erzsébet utalvány formájában biztosítva lett a 
dolgozóknak. 
 
157/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. határozattal Képviselő-testület jóváhagyta a 2013. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. 
Jelentem, hogy a határozatról a belső ellenőr értesítve lett. 
 
158/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. határozat szerint megállapodásokat kell kötni a 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
és a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, mint önállóan működő 
költségvetési szervek közötti, a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről 
Jelentem, hogy az intézményekkel a megállapodások létrejöttek. 
 
163/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület döntött arról, hogy  
azonnali hatállyal felmondja a Szeghalmi Munkanélküliek Egyesülete és 
Szeghalom Város Önkormányzata között 2011. december 1-jén kötött 
haszonkölcsön szerződést, mert a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva az 
önkormányzatnak szüksége van a Szeghalom 01045 helyrajzi számú szántó 
művelési ágú ingatlanra, a Startmunka- program bővítése céljából 
Jelentem, hogy a szerződés felmondásra került. 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2012. december 07. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


Macsári József 
 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2012. december 14-i ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 


 
A Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részéről Vantara Gyula 
Elnök Úr levelet küldött minden társulási tag önkormányzatnak, illetve leveléhez csatolt egy 
határozati javaslatot, valamint egy megállapodás tervezetet a Regionális viziközmű vagyon 
tulajdonjogi helyzetének rendezésével kapcsolatban, melyet Dr. Farnas József Ügyvéd Úr készített 
a társulás megbízásából. 
 
A levél említi a már meglévő Közép-Békési regionális rendszer vagyonrendezését. A rendszerben 
29 önkormányzat érintett, illetve említi a II. ivóvíz minőség javító program keretében megvalósuló 
közművagyon tulajdonjogának előzetes rendezését, melyben 43 önkormányzat érintett. 
 
A vagyonrendezés célja, hogy egységes osztatlan közös tulajdon alakuljon ki, mely a későbbiek 
során bejegyzésre kerül az ingatlan nyilvántartásba a tulajdoni részarányok megjelölésével, mely 
minimális eltéréssel megegyezik a társulási megállapodásban foglaltakkal. 
 
„A viziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. CCIX törvény előírja, a viziközmű vagyon tulajdon 
jogának rendezését. 
 
Fentiek figyelembe vételével javaslom, a megküldött határozattervezet jóváhagyását, illetve kérem 
a T. Képviselő-testületet, hatalmazzon föl a megállapodás aláírására. 
 
Szeghalom, 2012. december 5. 
 
 
 
 


Macsári József
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Készítette: Nagy István, műszaki irodavezető
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  Szeghalom Város Polgármesterétől 
   5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
    Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 


 
Iktatószám:1006-17/2012. 


M E G H Í V Ó 
 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, Szeghalom Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését  
 


2012. december 11-én (kedden) 17.00 órára összehívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterme    
Napirend: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
2./ Megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével 
összefüggő intézmény átadás-átvételről 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
3./ Regionális Víziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
4./Víztorony III. ütemének megvalósítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
5./ Háziorvosokkal, házi-gyermekorvosokkal, fogorvosokkal feladat-ellátási 
szerződés előkészítése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
6./ Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás kérelme Csökmő nagyközség 
csatlakozására 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
7./ Bejelentések 
Kérem, hogy a soron következő testületi ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 
Szeghalom, 2012. december 06. 


Tisztelettel: 
         Macsári József 
    






















Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2012. december 14-i ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 


 
Az Alföldvíz Zrt. november hónapban megküldte a 2013. évre vonatkozó rekonstrukciós javaslatát, 
mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Mint ismeretes a Képviselő-testület jóváhagyásával jelenleg három rekonstrukciós szerződés van 
megkötve a Zrt.-vel, melyek az alábbiak: 
 


1. szerződés 
a. szennyvíztisztító telep homlokzati nyílászáróinak cseréje, 
b. szennyvízrendszeren idomtörések cseréje 
c. szennyvíztisztító telepen a tisztított víz nyomóvezeték cseréje (Berettyó-folyóig) 


 
A szerződés összege nettó 8. 509. 270.- Ft. A szerződés ez idáig csak részben teljesült, mivel 
a tisztítótelep tisztított szennyvíz nyomóvezetékének cseréje még nem történt meg. A 
nyomóvezeték cseréhez szükséges a KÖVIZIG engedélyének beszerzése is. Az engedély 
beszerzése jelenleg folyamatban van, várhatóan a munkákat már csak 2013-ban lehet 
elvégezni. A szerződés módosítását az Alföldvíz Zrt. rövid időn belül kezdeményezni fogja 
Önkormányzatunknál. 


 
2. szerződés 


 
Víztorony felújításának I. üteme 
 


A szerződés összege nettó 34. 905. 852.- Ft. A kivitelezési munkák már befejeződtek, a 
fizetési határidő 2012. december 31.  


 
3. szerződés 


 
Víztorony felújításának II. üteme 


 
A szerződés összege nettó 22. 676. 500.- Ft. A kivitelezési munkák befejeződtek, hamarosan 
megtörténik a műszaki átadás-átvételi eljárás. Fizetési határidők: 2013. március 31. (50%), 
2013. szeptember 30. (50%). 


 
A szerződéses munkákon kívül, mint ismeretes, a rekonstrukciós alapból kell finanszíroznunk az 
azonnali beavatkozást igénylő munkák költségeit is. Ez az összeg várhatóan év végéig eléri a 8 
millió forintot, melyet szintén ki kell fizetnünk 2013. első negyedév végéig. 
 
A 2012. évi bérleti díjat két részletben utalja az Alföldvíz Zrt, míg az első félév bérleti díját már 
megkaptuk, a második félév bérleti díját 2013. március végéig utalja át részünkre. 
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Fenti munkák miatt fizetendő összeg várhatóan 74,5 – 75 millió forint lesz. 
 
A megküldött rekonstrukciós javaslat vízágazatban a víztorony III. ütemének megvalósítását (32 
millió forint), illetve a kistérségi vízmű rendszeren tároló tetőszigetelési munkákat, valamint kútfej 
gépészeti munkákat tartalmaz. 
 
A kistérségi vízmű nagyobb része kikerül az üzemeltetési körből, a Regionális Ivóvízminőség 
Javító Program megvalósításával, illetve azok a gépészeti berendezések, tárolók… stb., melyek 
működtetése beépül az új rendszerbe, felújításáról a program keretében kell gondoskodni. 
 
A víztorony III. ütemének felújításához feltétlenül szükséges a kivitelezői versenyeztetés előzetes 
lebonyolítása, mivel a kalkulált összeg több mint a várható 2013. évi rekonstrukciós alapunk teljes 
összege. Fontos megemlíteni, hogy a III. ütemben a födém felújítási, szigetelési munkák elvégzése 
érinti a tornyon elhelyezett antennákat, ezért azok ideiglenes áttelepítése feltételezhetően több 
millió forintba fog kerülni. Az Alföldvíz Zrt. és Önkormányzatunk között jelenleg meglévő 
szerződés alapján a bérleti díj 50 %-a az Önkormányzatot, míg 50 %-a az Zrt.-t illeti meg. Az 
áttelepítés költségeinek viselésében további egyeztetés szükséges a Zrt.-vel. 
 
Szennyvíz ágazatban a legfontosabb feladat a tisztítótelep tisztított szennyvíz nyomóvezetékének 
rekonstrukciója. Az előterjesztésben említett szerződésmódosítással ez a probléma megoldódik. A 
rekonstrukciós javaslat tartalmazza a 12/A Ipartelepi átemelő nyomóvezetékének áthelyezését, 
mivel annak egy szakasza jelenleg lakóépület alatt van, illetve tartalmazza a tisztítótelepen lévő 
OMS műtárgy légbeviteli elemeinek cseréjét. 
 
A víz- és szennyvízágazat összesen 52. 450. 000.- Ft rekonstrukciós munkát tartalmaz. A várható 
bérleti díj összege 2013. évre 29. 735. 000.- Ft. 
 
Határozati javaslat: Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alföldvíz Zrt. által benyújtott és 2013. évre vonatkozó rekonstrukciós javaslatot. 
A Képviselő-testület kéri a Zrt-t, hogy az alábbi munkákra vonatkozóan 2013. április 30-ig készítse 
el a részletes árajánlatokat és küldje meg Szeghalom Város Önkormányzata részére. 
 
Rekonstrukciós munkálatok: 
 
Vízágazatban: Víztorony III. ütemének megvalósítása 
Szennyvízágazatban: - Szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz, nyomóvezeték rekonstrukció 


- 12/A átemelő, nyomóvezetékének áthelyezése, valamint külön 
költségvetésben bekapcsolása a FIR rendszerbe.  
- Tisztítótelep OMS műtárgy légbeviteli elemek cseréje 


 
A Képviselő-testület a részletes költségvetések ismeretében a rendelkezésre álló rekonstrukciós alap 
figyelembe vételével határozza meg a 2013. évi rekonstrukciós munkákat a jövő év májusi testületi 
ülésén. 
 
Felelős: Macsári József, polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 


 
 
 


 
Macsári József 


 
Készítette: Nagy István, műszaki irodavezető  

























Szeghalom Város Polgármesterétől 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 


 
 
 
 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2012. december 14-i ülésére. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mellékelten beterjesztem a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás kérelmét. 
 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület támogassa Csökmő nagyközség csatlakozását a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz. 
 
A Társulás jóváhagyásához minősített többséggel hozott döntés szükséges. 
 
 
Szeghalom, 2012. december 7. 
 
 
 
 
 
 
         Macsári József 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
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ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
 


2012. december 11-én tartandó rendkívüli ülésére 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mint közismert, 2012. november 26-án az Országgyűlés elfogadta a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvényt. 
Sajnálatos módon, eddig a Magyar Közlönyben nem került kihirdetésre a jogszabály, így sem az 
elfogadott normaszöveg, sem a törvény száma nem ismert. 


Ugyanakkor a zökkenőmentes átadás érdekében a jelenleg ismert tények alapján folyamatban van a 
megállapodás elkészítése, amelyet valószínűleg a testületi ülés megelőző összevont bizottsági 
ülésen  tudunk kiosztani. Ugyanakkor képviselői felkészülés érdekében a mai napon rendelkezésre 
álló megállapodás mintát mellékeljük. 


Jelenlegi információink szerint az Önkormányzat a PAG és SZESZI valamint a Tildy Zoltán 
Általános Iskola  AMI, és PSZ intézmények fenntartói jogát kell, hogy átadja a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak. A működtetés valamennyi intézmény esetében az 
Önkormányzatnál marad. Az épületek ingyenes használatba átadásra kerülnek. 


Tájékoztatjuk a Testületet, hogy épületet a járási tankerület részére adni nem tudunk, tekintettel 
arra, hogy a Járási Hivatal részére 2 épület átadásra került oly módon, hogy a Földhivatalban lévő 
bérlőket a Polgármesteri Hivatalban kellett elhelyezni. Más, üres, beköltözhető ingatlan nincsen. 


Átadásra kizárólag pedagógusok és a pedagógus munkát segítő közalkalmazottak kerülnek. 


Az előterjesztés mellékletét képezi az újonnan létrehozandó intézményünk alapító okirata. 2012. 
január 1-tól ezen új költségvetési szerv látja el az intézmények működtetését, illetve a Konyha is 
idekerül. 


Az előterjesztés készítésekor még nagyon sok tényező ismeretlen, remélhetőleg a testületi ülésig 
minden ügydöntő információ nyilvános lesz. 


Fontos kiemelni, hogy a törvény hiányában a megállapodás aláírása erősen aggályos. 


HATÁROZATI JAVASLAT 


A KIK és Szeghalom Város Önkormányzata között létrejött Megállapodást a Képviselő-testület 
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. Felhatalmazza továbbá 
a Polgármestert, hogy a Megállapodás kapcsán a felmerülő kérdésekben tárgyaljon és a Képviselő-
testület utólagos tájékoztatása mellett azokról döntsön. 


________________________________________________________________________________________________ 







A Képviselőtestület 2013. január 1-től megalapítja az Intézményműködtető Központot. Jóváhagyja 
az Alapító Okiratot. 


Az előterjesztést készítette: dr. Pénzely Erika jegyző 


 


 


Szeghalom, 2012. december 7. 


 


                                                                                                                       Macsári József 





