MEGÁLLAPODÁS
víziközművek átruházásáról
Amely létrejött egyrészről a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (rövidített
cégnév: VCSM ZRt. Szolnok, székhelye: 5000 Szolnok, Vízmű u.1., cégjegyzék száma: 1610-001613, adószáma: 11272292-2-16, képviseli: Kaposvári Kázmér vezérigazgató), mint
átadó (a továbbiakban: ÁTADÓ), másrészről Szajol Községi Önkormányzat (székhelye:
5081 Szajol, Rózsák tere 1., adószáma: 15732743-2-16, törzskönyvi adóazonosító szám (PIR)
732747, KSH számjele: 15732743-8411-321-16, képviseli: Szöllősi József polgármester),
mint az ellátásért felelős átvevő (a továbbiakban: ÁTVEVŐ), együttesen: FELEK között
víziközmű vagyoni elemek tulajdonjogának átruházása tárgyában, a mai napon az alábbiak
szerint:
1. FELEK rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. §
(2) bekezdése alapján az a gazdálkodó szervezet, amely eszközei között sajátjaként
víziközművet, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházást tart nyilván, az ellátásért
felelőssel azok ellátásért felelős részére történő átruházásáról 2013. október 31-ig – a
polgári jog általános szabályai szerint – írásban megállapodik. FELEK az átruházást
legkésőbb 2013. december 31. napjáig kötelesek megvalósítani.
FELEK rögzítik továbbá, hogy az 1995. december 31. napján aláírt Szolgáltatási
Szerződés alapján 1996. január 01. napjától – 2013. március 31. napjáig a Szajol
közigazgatási területén lévő víziközműveket az ÁTADÓ üzemeltette.
2. FELEK közös akarattal megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési időszak alatt
keletkezett, az ÁTADÓ tulajdonában lévő, a Megállapodás 1. számú mellékletében
felsorolt víziközmű vagyoni elemek tulajdonjogát – eleget téve az 1. pontban megjelölt
törvényben foglalt előírásoknak – az ÁTADÓ 2013. december 31. napjával
térítésmentesen átruházza az ÁTVEVŐRE. Tekintettel arra, hogy a FELEK
térítésmentes átruházásról állapodtak meg, a 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdése
szerint a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú
adománynak, a társasági adó szempontjából a víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási,
bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül.
3. FELEK kijelentik, hogy ÁTADÓ akként adja át a víziközmű vagyoni elemek
tulajdonjogát, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. december 31. napjával azokat
kivezeti, így átadja, az ÁTVEVŐ pedig a számviteli nyilvántartásaiba bevezeti, így
átveszi azokat. Az ÁTVEVŐ az Ötv. 110. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelően saját vagyonkataszterében az átvezetésről gondoskodik.
4. FELEK közös akarattal a 2013. december 31-ével átruházandó víziközmű vagyoni
elemek 2012. december 31-i állapotnak megfelelő nettó vagyoni értékét 9.332.833,-Ft,
azaz: Kilencmillió-háromszázharminckettőezer-nyolcszázharminchárom forint öszszegben határozzák meg, melyek ténylegesen a 2013. 12. 31-i nettó vagyoni értéken
kerülnek átruházásra.
A víziközmű vagyoni elemek tételes felsorolását ezen Megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza.
5. FELEK kijelentik, hogy az 1. számú mellékletben nem szereplő, de tárgyévben 2013.
december 31-ig megvalósuló, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvényben foglalt elvek alapján az ÁTADÓ által meghatározott víziközmű vagyoni
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elemek is térítésmentesen 2013. december 31-vel átruházásra kerülnek, az átruházás
időpontjában kimutatott nettó értéken, amelyekkel a Megállapodás 1. számú mellékletét
ki kell egészíteni.
6. Jelen Megállapodást a FELEK, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
képviselőik útján cégszerűen írták alá. Az ÁTVEVŐ részéről a Megállapodás aláírására
szükséges felhatalmazást Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2013.(X. 24.) számú határozata tartalmazza.

Szajol, 2013. október 25. napján.
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