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2 sz. melléklet 
 
 Okirat száma: … 

Megállapodás 

a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési  
Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 

Veszprém és térségének vízbázisvédelmi feladatainak ellátására, valamint az ennek 

megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél 

megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében létrejött tárulási 

megállapodásban (továbbiakban: Társulási Megállapodás) megjelölt önkormányzatok a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvény 87. §-ával 
keletkeztetett felhatalmazással létrehozott Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -
kezelési Önkormányzati Társulást az alábbiak szerint megszüntetik: 

1. Társulás neve, székhelye, törzskönyvi azonosító száma, tagjai 

1.1. A megszűnő Társulás megnevezése: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és 
-kezelési Önkormányzati Társulást 

1.2. A megszűnő Társulás szerv székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 41. 

1.3. A megszűnő Társulás szerv törzskönyvi azonosító száma: 589080 

1.4. A megszűnő Társulás szerv adószáma: 15589088-2-19 

1.5. A társulás megszüntetéséről döntést hozó tagok neve, székhelye és képviselője: 

1.5.1. Hegyesd Község Önkormányzata  
       Székhely: 8296 Hegyesd, Zrínyi M. u.1. 
       Képviselője: Stark Sándor polgármester 

1.5.2. Kapolcs Község Önkormányzata  
       Székhely: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 
       Képviselője: Göntér Gyula polgármester 

1.5.3. Monostorapáti Község Önkormányzata 
       Székhely: 8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 123. 
       Képviselője: Takács Péter polgármester 

1.5.4. Taliándörögd Község Önkormányzata  
       Székhely: 8295 Taliándörögd, Kossuth u.39. 
       Képviselője: Mohos József polgármester 

1.5.5. Vigántpetend Község Önkormányzata  
       Székhely: 8293 Vigántpetend, Kossuth L. u. 34. 
       Képviselője: Győriványi Dániel  polgármester 

1.5.6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
       Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 
       Képviselője: Porga Gyula polgármester 

1.5.7. Zirc Városi Önkormányzat 
       Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. 
       Képviselője: Ottó Péter polgármester 
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2. A Társulás megszüntetésének körülményei 

 

2.1. A társulás megszűnésének dátuma: 2017. szeptember 30. 

2.2. A társulás megszüntetésének oka: Az Mötv. 91. § b) pontja és a Társulási 
Megállapodás XIII. pontja alapján: a társulás tagjai minősített többséggel 
azt elhatározzák, tekintettel arra, hogy Társulási megállapodásban 
megfogalmazott feladat - a kiemelten a vízbázisvédelem ellátása érdekében, 
az Európai Unió Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással megvalósult 
szennyvízelvezető és -tisztító rendszer – megvalósult.  

2.3. A társulás megszüntetés módja: jogutód nélküli megszüntetés 

2.4. A megszűnő Társulás által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: a 
Társulásban résztvevő tagönkormányzatok önállóan látják el. 

3. A Társulás vagyonának felosztása 

3.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 7. § (3) 

bekezdése alapján a mérleg fordulónapja jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő 

társulásnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutód nélkül 

megszűnő társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó 

költségvetési szerv készíti el. A Társulási Megállapodásban a társulás pénzügyi feladatai 

ellátására kijelölt költségvetési szerv Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalal.  

3.2. A Társulás operatív feladatainak ellátásával megbízott szervezetként a BAKONYKARSZT 

Zrt.-t az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Ávr.)  167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint az Ávr. 
167/E. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból 
történő törlését a Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt 
elfogadó önkormányzati képviselő-testületi határozatok csatolásával - az adat 
keletkezésétől, illetve megváltozásától számított nyolc napon belül - törlési kérelmet 
benyújtja a Magyar Államkincstárhoz. 

3.3. A vagyoni elszámolás módja: a Társulási Megállapodás XIII. pontjában foglalt 

rendelkezések szerint kerül felosztásra: 

„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. 
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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  

csatorna-

mosó 

LTY-171 
MMA30SZZ7AP021773 

50525740282576 

Zirc 

szennyvízcsatorna 

hálózat 

Zirc Városi 

Önkormányzat 

kombi  

csatorna-

mosó 

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 

Önkormányzatai-

nak 

tulajdonközössége 

konténer- 

szállító 
LBT-009 

ZCFB1JJ8302528217 

4AE3681DP10800494258 

Zirc szennyvíztisztító 

telep üzemeltetés 

Zirc Városi 

Önkormányzat 

ATLAS 

típusú 

gumikereke

s 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: 
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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 Város 77,12 %,  

 Zirc Város 11,48 %,  

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

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni 
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel, a tagdíjra vonatkozó szabályok 
figyelembevételével.” 

 

4. Iratkezelés 

4.1.  A Társulás jogutód nélküli megszűnését követően a Levéltárnak benyújtásra került 
irattári tervben szereplő iratok átkerülnek a Levéltárba.  

4.2.  A további maradandó értéket képviselő dokumentumok a Társulás megszűnését 
követően a BAKONYKARSZT Zrt. által kerül megőrzésre. 

 

5. A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések 

5.2. A kötelezettségvállalás rendje 

5.2.2. A megszűnő társulás által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a 
Társulási Tanács elnöke a megszűnés időpontjáig a 2017. évi 
költségvetésében foglalt előirányzatok összegéig vállalhat 
kötelezettséget. A Társulás ezzel ellentétes kötelezettségvállalása 
semmis. 

5.2.3. A megszűnő társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2017. 
szeptember 30. napja.  

5.3. A társulás magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői jogot is - 
további gyakorlója: 

5.3.1. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a Társulás keretében megvalósult Projekt 
fenntartási időszaka sikeresen lezárult, a Társulásnak az Európai Unió, az Irányító 
Hatóság, illetve a Közreműködő Szervezet felé további kötelezettsége nincs. 

5.3.2. a Társulás tagjai kijelentik, hogy egymással szemben a Társulással kapcsolatban 
további követelésük nincs. 

5.4.  Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: Munkáltatói jogok: 

Társulás alkalmazásában álló személy nincs. 

5.5. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük e megállapodás 
aláírását követően a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan vitás kérdés keletkezne, 
amely egymással nem tudnak megegyezni, vitájukat a Veszprémi Járás Bíróság vagy a 
Veszprém Megyei Törvényszék jogosult eldönteni. 
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5.6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Társulás tagjai a Ptk. és az 
Mötv. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. a Társulás tagjai kijelentik, hogy 
a hivatkozott törvényekben foglaltak alapján létrejött megállapodásuk kölcsönös 
érdekeiknek mindenben megfelel, tartalmát ismerik, azonosan értelmezik és magukra 
nézve kötelezőnek elismerve mindkét fél részére helybenhagyva saját kezűleg írták alá. 

 

Kelt: Veszprém, 2017. ………….. 

 

P.H. 

 

 

Záradék:………………………………………….. 
 

 
1. számú melléklet: Aláírási ív 

 

 

…………………………………………… 

Hegyesd Község 

 Önkormányzata 

Stark Sándor polgármester 

…/2017. (.......) sz. képviselő  
testületi határozat  

…..……………………………….. 

Kapolcs Község  

Önkormányzata    

Göntér Gyula polgármester 
…/2017. (.......) sz. képviselő  

testületi határozat 
 
 
 

…………………………………… 
Monostorapáti Község 

Önkormányzata  

Takács Péter polgármester 

…/2017. (.......) sz. képviselő 

testületi határozat 

…………………………………………… 

Taliándörögd Község 

Önkormányzata 

Mohos József polgármester 

…/2017. (.......) sz. képviselő  

testületi határozat 

….…………………………………. 

Vigántpetend Község 

Önkormányzata 

Győriványi Dániel 

polgármester 

…/2017. (.......) sz. képviselő  

testületi határozat 

…………………………………. 

Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Porga Gyula polgármester 

…/2017. (.......) sz.  

közgyűlési határozat 

  

…………………………………. 

Zirc Városi Önkormányzat 

Ottó Péter polgármester 

…/2017. (.......) sz. képviselő  

testületi határozat 

 

 


