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MEGÁLLAPODÁS 

a JS-SZV megnevezésű 21-29221-1-004-00-03 számú hivatali azonosítóval rendelkező 

víziközmű-rendszerről 

 

amely létrejött Jánossomorja Város Önkormányzata (képviseli: Lőrincz György 

polgármester, adószáma: 15727938-2-08, statisztikai számjele: 15727938-8411-321-08) 9241 

Jánossomorja, Szabadság u. 39.  

Várbalog Község Önkormányzata (képviseli: Odorné Bodor Klára polgármester, adószáma: 

15370804-2-08, statisztikai számjele: 15370804-8411-321-08) 9243 Várbalog, Fő u. 1. 

Újrónafő Község Önkormányzata (képviseli: Kertész Attila polgármester, adószáma: 

15370062-2-08, statisztikai számjele: 1537006-8411-321-08) 9244 Újrónafő, Szabadság u. 3. 

Mosonszolnok Község Önkormányzata (képviseli: Török Sándor polgármester, adószáma: 

15727969-2-08, statisztikai számjele: 15727969-8411-321-08) 9245 Mosonszolnok, Fő u. 44. 

között a keltezésben feltüntetett helyen és időben az alábbi pontokba foglalt feltételek szerint: 

 

1) A megállapodást kötő felek osztatlan közös tulajdonában áll a JS-SZV megnevezésű,  

hivatali 21-29221-1-004-00-03 azonosítójú víziközmű-rendszer, amely a 

megállapodást kötő felek közigazgatási területén keletkező szennyvíz elvezetésére 

szolgál.   

 

2) A szerződő felek megállapítják az 1. pontban körülírt víziközmű rendszer tulajdonjoga 

közöttük, a nettó könyv szerinti értéket alapulvéve a felosztásnál, az alábbi arányok 

szerint oszlik meg: 

- Jánossomorja Város Önkormányzata tulajdonában van a rendszer 74,17 %-a. 

- Várbalog Község Önkormányzata tulajdonában van a rendszer 5,03 %-a. 

- Újrónafő Község Önkormányzata tulajdonában van a rendszer 5,57 %-a. 

- Mosonszolnok Község Önkormányzata tulajdonában van a rendszer 15,23 %-a. 

 

3) Az 1. pontban körülírt víziközmű rendszer üzemeltetésére és fenntartására a 

megállapodást kötő felek az AQUA Szolgáltató KFT-vel kötöttek vagyonkezelési 

szerződést. Ezen szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodtak a szennyvvíz 

törzshálózatba bebocsátott szennyvizek elvezetésére, tisztításáról és a 

környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezéséről.  

 

4) A felek megállapodnak a víziközmű rendszerrel kapcsolatosan az ellátásért felelős 

számára megállapított jogokat közösen gyakorolják. A joggyakorlás során felmerülő 

döntést igénylő kérdésekben tulajdoni arányaiknak megfelelő szavazati joggal 

rendelkeznek. A közös tulajdonra vonatkozóan egyekben a 2013. évi V. törvény 

rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

 

5) A felek megállapodnak, hogy a víziközmű rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeik 

teljesítéséről az AQUA Szolgáltató KFT-vel kötött vagyonkezelési szerződésben 

gondoskodtak. A vagyonkezelési szerződés alapján a víziközmű rendszer 

vonatkozásában készített gördülő fejlesztési tervet az AQUA Szolgáltató KFT 
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készítette el és az AQUA Szolgáltató KFT vállalta elkészíteni a gördülő fejlesztési 

terv felújítási pótlási terv része mellett a beruházási tervrészt is. A beruházási tervrész 

elkészítéséről és minden év szeptember 30. napjáig a MEKH-hoz jóváhagyásra történő 

benyújtásáról az AQUA Szolgáltató KFT útján és közreműködésével gondoskodnak. 

A felek a 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási terv részének elkészítésére 

vonatkozó javaslataikat a tárgyév július 31. napjáig vállalják eljuttatni az AQUA 

Szolgáltató KFT-hez.  

 

6) A felek megállapodnak abban, hogy az ellátásért felelős önkormányzatokat 

Jánossomorja Város Önkormányzata jogosult képviselni.  

 

7) A felek megállapodnak abban, az 1. pontban körülírt víziközmű rendszeren fennálló 

tulajdoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik az ellátásért 

felelős számára meghatározott feladatokkal járó terheket, és ugyanezen aránynak 

megfelelően gyakorolják az ellátásért felelős számára megállapított jogosultságokat, 

illetőleg osszák fel egymás között a víziközmű rendszer használata során keletkező 

hasznokat.  

 

A felek a fenn írt megállapodást átolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írták alá. 

 

Mosonmagyaróvár, 2017. március 24. 

 

 

 ………………………………  ………………………………                                            

 Jánossomorja Város Önkormányzata  Várbalog Község Önkormányzata 
 képviseli: Dr. Kurunczi Károly polgármester képviseli: Odorné Bodor Klára polgármester 

 

 

 

 ………………………………  ………………………………                                            

 Újrónafő Község Önkormányzata  Mosonszolnok Község Önkormányzata 
 képviseli: Kertész Attila polgármester  képviseli: Török Sándor polgármester 

 

Készítettem, ellenjegyzem: 

Mosonmagyaróvár, 2017. március 24. 

Dr. Varga László Ügyvédi Iroda 

Dr. Varga László ügyvéd 

 

 

 

 


