
A Képviselő-testület 60/2017. (II. 23.) sz. kt. határozatának melléklete 

MEGÁLLAPODÁS 
TÖBB TELEPÜLÉST KISZOLGÁLÓ VIZIKÖZMŰ-RENDSZER 

KEZELÉSÉRŐL 
 
 
mely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata  (székhely: 

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176., képviselő: Varga Gusztáv polgármester, 
törzsszám: 725228, adószám: 15725228-2-04), 

másrészről Végegyháza Község Önkormányzata (székhely: 5811 Végegyháza, 
Széchenyi út 2., képviseli: Paulik Katalin alpolgármester, törzsszám: 725185, adószám: 
15725187-2-04) 

harmadrészről Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szent 
László u. 16., adószám: 11056218-2-04, Cg.szám: 04-09-003699, képviseli: Daróczi 
László ügyvezető) között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal: 

 
1. Előzmények: 

Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy: 
a) a Mezőkovácsháza, külterület 0124/1. hrsz. alatt felvett, „kivett 

szennyvíztisztító, erdő” megjelölésű, 4 ha 0054 m2 alapterületű ingatlan a 
Megállapodást kötő önkormányzatok tulajdonában van az alábbiak szerint: 

• Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdoni hányada 
71368/100000, 

• Végegyháza Község Önkormányzata tulajdoni hányada 28632/100000. 
b) a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38. 1038/2. hrsz. alatt felvett „kivett vízmű” 

megjelölésű, 3260 m2 alapterületű ingatlan a Megállapodást kötő 
önkormányzatok tulajdonában van az alábbiak szerint: 

• Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdoni hányada 84/100, 
• Végegyháza Község Önkormányzata tulajdoni hányada 16/100. 

 
2. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a víziközmű-rendszereik értékét 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata esetében a 2016. április 27. napján kelt, 
felülvizsgált Vagyonértékelési bizonyítvány, míg Végegyháza Község 
Önkormányzata esetében a 2016. április 27. napján kelt, felülvizsgált 
Vagyonértékelési bizonyítvány alapján állapítják meg. 

 
3. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., mint üzemeltető a tárgyév december 31. napjára 

vonatkozóan – az éves beszámoló-készítés keretén belül – ivóvíz és szennyvíz 
ágazatonként külön-külön elszámolást készít az adózás előtti eredményről 
Mezőkovácsháza és Végegyháza településekre. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pont szerint ivóvíz és szennyvíz ágazatonként 

kimutatott adózás előtti eredményt a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. az alábbi – 
kizárólag a Bérleti üzemeltetési szerződés 2. melléklet VI. Elszámolás pont szerinti 
adózás előtti eredmény megosztásánál és az ellátásért felelős önkormányzatok 
fizetési kötelezettségének megállapításánál használhatja és a felek által elfogadott – 
tulajdoni hányadok szerint osztja meg: 
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Megnevezés Mezőkovácsháza Végegyháza Összesen 

Vízellátás 54,09 45,91 100,0 
Szennyvízszolgáltatás 79,40 20,60 100,0 
 

 
5. Felek kijelentik, hogy ismert számukra az a tény, hogy a szennyvíz ágazat 

eredményességét a mezőkovácsházi baromfifeldolgozó üzem működése jelentős 
mértékben befolyásolja, az ebből adódó kockázatot az önkormányzatok tulajdoni 
hányaduk mértékében együttesen viselik. 

 
6. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. mint üzemeltető vállalja, hogy jelen 

Megállapodás alapján Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és Végegyháza 
Község Önkormányzata fizetési kötelezettségét a 3-4. pont szerint állapítja meg. 

 
7. Felek kijelentik, hogy az 1a) és 1b) pontban részletezett közös tulajdonban álló 

ingatlanok beruházási és felújítási költségeit tulajdoni hányadaik arányában közösen 
viselik. 

 
8. Felek kijelentik, hogy az üzemeltetési díj számítási módján nem változtatnak, 

továbbra is a számviteli törvény és a számviteli politika előírásait alkalmazzák. 
 

9. Felek jelen Megállapodást az érintett önkormányzatok és a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. között 2014. április 30-án kötött Bérleti-üzemeltetési szerződés 
időtartamára kötik. Rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kezdődően kell 
alkalmazni. 

 
10. A megállapodást kötő önkormányzatok kijelentik, hogy jelen Megállapodást 

csak közös megegyezéssel módosítják, továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
2. pontban megjelölt, 2016. április 27-én kelt, felülvizsgált vagyonértékelési 
bizonyítvány módosítása esetén a 4. pontban meghatározott tulajdoni arányokat a 
módosítást követő 30 napon belül felülvizsgálják, szükség esetén módosítják. 

 
11. Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy megállapodásuknak 

törvényes akadálya nincs, továbbá az ellátásért felelős önkormányzatok és az 
üzemeltető között megkötött Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását nem igényli. 

 
Jelen okiratot Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2017. 
(II. 23.) sz. kt. határozatával, Végegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete …./2017. (….) Kt. határozatával jóváhagyta. 

 
 

Felek jelen okiratot – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
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Jelen okirat három számozott oldalból áll és három eredeti példányban készült, melyből 
egy példány Mezőkovácsháza Város Önkormányzatát, egy példány Végegyháza Község 
Önkormányzatát és egy példány a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t illeti meg. 
 
 
Mezőkovácsháza, 2017. …………………………… 

…………………………………………………….. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

képv: Varga Gusztáv polgármester 
 

Végegyháza, 2017. …………………………….. 
……………………………………………………… 

Végegyháza Község Önkormányzata 
képv: Paulik Katalin alpolgármester 

 
Gyula, 2017. ……………………………….. 
 

…………………………………………………….. 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
képv: Daróczi László ügyvezető 

 

 


