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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projektet (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) az Irányító 

Hatóság 2016. május 5-én befejezettnek minősítette.  

 

Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013.(XII.30.) Korm. rendelet alapján a 

támogatásból létrehozott vagy beszerzett eszközt 2016. december 31-ig aktiválni szükséges a 

beruházásban érintett önkormányzatoknak, továbbá be kell nyújtani a jogerős üzemeltetési 

engedélyeket az Irányító Hatóság részére.  

 

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás 50/2016.(XI.28.) számú határozatában arról döntött, 

hogy a Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) 

üzemeltetési engedélyeinek jogerőre emelkedése napján a beruházás során létrehozott 

létesítményeket térítésmentesen átadja a tagönkormányzatok számára. 

 

A Társulási Megállapodás 15. számú módosításának 1. számú melléklete alapján a beruházás 

után a társulás KEOP 1.3.0 pályázat megvalósítása során keletkező vagyonát a Társulás tagjai 

között kell felosztani. A vagyonmegosztás módja a vagyon természetben történő átadása a 

társult önkormányzatok részére, a rögzített költségviselési elvek és arányok alapján. 

 

A költségviselési elveket a Társulási Megállapodás 15. számú módosításának 8.6 pontja 

rögzíti, mely szerint a pályázat beadásával és a projekt lebonyolításával kapcsolatos 

költségeket a tagönkormányzatok a településre jutó beruházás arányában fizetik be a Társulás 

számlájára.  

 

Ilyen módon a vagyonmegosztás módja a településekre jutó beruházás aránya. Mindezek 

alapján a Társulás elkészítette a vagyonfelosztás alapját képező vagyonmegosztási okiratot (1. 

számú melléklet), amelyet valamennyi tagönkormányzatnak jóvá kell hagynia. 



 

A vagyonmegosztási okirat tartalmaz minden, a projekttel kapcsolatban felmerült költséget.  

 

Az építési munkák településenként elszámolható költségeit a kivitelező által elkészített, a 

Mérnökszervezet, a Támogató és a Társulás által elfogadott vagyonleltárak adják. A 

vagyonleltárakban szereplő összegek arányában kerültek felosztásra a pályázat beadásával és 

projekt lebonyolításával kapcsolatosan felmerült, településenként nem szétválasztható 

költségek.  

 

A Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) keretén belül 

a társulás településein létrehozott infrastruktúrát a társulásnak azonnal át kell adni a települési 

önkormányzatok részére a Vagyonmegosztási Okirat jóváhagyását követően, a jogerős vízjogi 

üzemeltetési engedélyek birtokában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvényben foglaltak alapján. 

 

A Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) Támogatási 

Szerződésében foglaltaknak megfelelő lezárásához a jogerős vízjogi engedélyek megszerzése 

mellett az önkormányzatok aktiválási nyilatkozatait is be kell nyújtani az Irányító Hatóság 

részére legkésőbb 2016. december 31-ig.   

 

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően 

annak határozati javaslatáról dönteni szíveskedjen. 

 

 

 

Kétpó, 2016. december 7. 

 

PH. 

 

 

Tisztelettel: 

Keresztes Péter Pál 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

Határozati javaslat 
 

Kétpó Község Önkormányzata 

……/2016. (………..)  Képviselő-testületi határozata 

 

Döntés a Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) 

által létrehozott infrastruktúra elszámolását részletező vagyonmegosztási okiratról és 

aktiválási nyilatkozatról 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján – figyelemmel a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényre, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvényre, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre, az egységes működési 

kézikönyvről szóló 547/2013.(XII.30.) Korm. rendeletre -  az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Berettyó-Körös 

Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) által létrehozott 

infrastruktúra elszámolását részletező, a határozat 1. számú mellékletét képező 

Vagyonmegosztási Okiratot.  

2. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Kétpó Község 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyek 

birtokában a határozat 2. számú mellékletét képező aktiválási nyilatkozatot aláírja. 

3. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kétpó Község 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy jogerős vízjogi engedélyek birtokában a 

Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) keretén 

belül Kétpó településen létrehozott infrastruktúrát a határozat 3. számú mellékletét 

képező vagyonleltár szerint térítésmentesen átvegye. 
   
A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Kétpó Község Önkormányzat 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda  

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kabinet és Szervezési Irodája 

 

A Képviselő-testület határozatáról értesül: 
 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Enyedi Mihály jegyző 

3. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző 

4. Illetékes irodák, intézmények 

5. Társulási Tanács tagjai, Helyben 

6. Tagönkormányzatok jegyzői, 

7. BKTT Szociális Szolgáltató Központ intézmény, Helyben 

 

Kétpó, 2016. december 7. 

 

 

 Dr. Enyedi Mihály  Keresztes Péter Pál   

          jegyző            polgármester  


