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Az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás  

működésével kapcsolatos döntések 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Nagylózs Községi Önkormányzat a gesztora a címben jelzett önkormányzati társulás 
keretében megvalósuló, Nagycenk és Térségének szennyvízelvezetése és tisztítása című, 
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0021 jelzésű projektnek. A gesztor önkormányzat kéri az érintett 
önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a megvalósításhoz szükséges, illetve azt segítő 
két kérdésben hozzon mielőbb döntést. E körülmény indokával kérem a képviselő-testületet, 
hogy az SZMSZ 12. § (1) bekezdése alapján előterjesztésemet sürgősséggel vitassa meg, 
és a két kérdésben legalább egyszerű szótöbbséggel hozzon döntést. 

A gesztortól kapott előterjesztés vázlatok és határozati javaslat tervezetek részletesen 
ismertetik a témát, és indokolást adnak a döntések szükségességére. Erre tekintettel bővebb 
kifejtést nem tartok szükségesnek. Magam részéről egyetértek mind az ingatlan 
megvásárolásával. mind a vagyonértékelés megtörténtével.  

Tekintettel arra, hogy a határozatokat az érintett önkormányzatoknak egyforma tartalommal 
kell meghozniuk, határozati javaslataimat a megküldött tervezeteknek megfelelő szöveggel 
terjesztem elő. 

Az 1. határozati javaslat az ingatlan megvásárlására vonatkozó döntést tartalmazza: 

1. Határozati javaslat: 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a nagylózsi 1001 
hrsz.-ú ingatlannak a Nagycenk és Térségének szennyvízelvezetése és tisztítása című, 
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0021 jelzésű projekt megvalósítása keretében történő, a 
mellékelt szerződés-tervezet szerinti megvásárlásával. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az ingatlan adás-vételi szerződést  Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat 
nevében aláírja. 
 
Felelős:  Csorba János polgármester 
Határidő:  2013. január 31. 
 
A közművagyon-értékelésről és a gördülő fejlesztési terv elkészítéséről a 2. sz. határozati 
javaslat rendelkezik. 
 

2. Határozati javaslat: 

 
Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a  Víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény közművagyon-értékelésre és a gördülő 
fejlesztési terv elkészítésére – ágazatonként 15 éves időtávra -  vonatkozó 
rendelkezéseit, mely szerint az ellátásért felelősnek, mint a víziközmű tulajdonosának 
a tulajdonában lévő víziközmű vonatkozásában vagyonértékelést kell készítenie 
legkésőbb 2015. december 31-ig. 
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Elfogadja,  ezen jogszabályi rendelkezések a Nagycenk és Térségének 
szennyvízelvezetése és tisztítása c. projekt (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0021) keretében 
történő megvalósulásának szükségességét, mivel  a meglévő vagyontárgyakra 
vonatkozó vagyonértékelés, illetve mind a meg lévő, mind az újonnan létrehozandó 
vagyontárgyak esetében a majdani gördülő fejlesztési terv alapját képező, a 
projektterületre vonatkozó felújítási és pótlási terv  a támogatási ráta utólagos 
felülvizsgálatára irányuló kérelem mellékletét képezi.  
 
Tudomásul veszi továbbá, hogy az erre vonatkozó tevékenységek finanszírozására a 
projektben képződött maradványösszeg terhére, a módosított Pályázati felhívásban 
rögzítettek szerint van lehetőség. Az elszámolhatóságot és annak mértékét, valamint a 
beszerzés/közbeszerzés megfelelőségét a Közreműködő Szervezet vizsgálja. Ezzel 
kapcsolatban esetlegesen felmerülő további költségek - pl. beszerzési/közbeszerzési 
költségek - a pályázót terhelik. 
 
Felelős:  Csorba János polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 
A támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok: költség-haszon elemzés 
felülvizsgálata, közművagyon értékelés, egyéb szükséges tanulmányok. Elszámolhatóság 
mértéke: a teljes beruházási költség max. 3 %-a. 
 
Nagycenk, 2012. december 18. 
 
 
 

Csorba János 
polgármester 

 
 

Mellékletek: 
 

1. Gesztor önkormányzat jegyzőjének megkeresése 

2. Előterjesztés minta az ingatlan megvásárlására 

3. Adásvételi szerződés-tervezet 
4. Előterjesztés minta a vagyonértékelésről 
5. Helyszínrajz 
 

 


