
_______________ ELŐLAP________ __
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

A.Q 
napirendi pont

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Gázelosztó vezeték ingyenes átadás-átvételéről

Az előterjesztés tartalma:

Törvény erejénél fogva a gázelosztó vezetéket át kell adnia az Önkormányzatnak a TIGÁZ DSO részére, 
amelyhez a BMÖGF/418-3/2020. iktatószámú nyilatkozatával hozzájárult. Fentiekre tekintettel 
szükségessé vált az Önkormányzat és a TIGÁZ DSO közötti szerződés módosítása abból a célból, hogy a 
gázközmű átadására a Kkt. 29/E § (7) pontjában foglaltak szerint kerüljön sor.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:
Dr. Nyitrai Judit

Virok-Ujlaki Anikó Beruházási / és 
városüzemeltetési osztályvezető '

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

c---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.11.16.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Képviselő-testület ®

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: x IGEN:
Mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: IGERB '
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: ...

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: IGEN: x
Véleményező jogász: Dr. Nyitrai Judit

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: NINCS: x

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: polgármester

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

kidolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..............................................................................................................................................

jegyző
FLépviselő-testületi tárgyalásra alkalmas:



Göd Város Önkormányzat
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2022. november hó 24. napján tartandó ülésére 

Gázelosztó vezeték ingyenes átadás-átvételéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzata mint Beruházó és a TIGÁZ-DSO mint Építtető között 210102-DF- 
1.7.3/016-0-18 szám alatt 2018.08.30. napján együttműködési megállapodás jött létre. Ezen 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a felek megállapodtak abban, hogy a Göd 21107 j. 
út és Nemeskéri-Kiss Miklós út körforgalmú csomópont építése miatt gázelosztó vezeték kiváltása vált 
szükségessé.

A megállapodás III. pontjában foglaltakkal szemben azonban a gázelosztó vezeték átadására ellenérték 
fejében került volna sor. Ugyanakkor a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/E § (7) 
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Az építtető köteles a közút fejlesztésével összefüggő közműkiváltás vagy -fejlesztés indokolt 
költségét a közműtulajdonosnak vagy jogutódjának, állami tulajdonú víziközmű kiváltása, fejlesztése 
esetén a víziközmű vagyonkezelőjének megfizetni. Ha a közműkiváltást vagy -fejlesztést az építtető 
végezte el, úgy az általa létrehozott közművek annak rendeltetésszerű használatbavételével - így 
különösen a közmű műszaki átadás-átvételi eljárásának eredményes lezárásával vagy üzembe 
helyezésével - e törvény erejénél fogva a (8) bekezdésben foglaltak kivételével ingyenesen, könyv 
szerinti értéken, a közműkiváltással vagy -fejlesztéssel érintett közmű tulajdonosának tulajdonába és 
üzemeltetőjének üzemeltetésébe - állami tulajdonba kerülő víziközmű esetén egyúttal a víziközmű 
vagyonkezelőjének vagyonkezelésébe - kerülnek.”

A beruházás megvalósítására a Belügyminisztérium mint Támogató és Göd Város Önkormányzata 
mint Támogatott között 2018. augusztus 27-én létrejött Támogatói Okirat alapján került sor. A 
Belügyminisztérium a gázvezeték tulajdonjogának a Kkt. 29/E § (7) bekezdése szerinti ingyenes, 
törvény erejénél fogva történő átadásához a BMÖGF/418-3/2020. iktatószámú nyilatkozatával 
hozzájárult. Fentiekre tekintettel szükségessé vált az Önkormányzat és a TIGAZ DSO közötti 
szerződés módosítása abból a célból, hogy a gázközmű átadására a Kkt. 29/E § (7) pontjában foglaltak 
szerint kerüljön sor.

Határozati javaslat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Göd Város Önkormányzata és a TIGÁZ DSO között 210102-DF-l.7.3/016-0-18 szám alatt 
2018.08.30. napján létrejött együttműködési megállapodás módosítását elfogadja abból a célból, hogy 
a megállapodásban rögzített gázközmű átadására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29/E § 
(7) bekezdése alapján ingyenesen, a törvény erejénél fogva kerüljön sor.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosító megállapodás aláírására.
Melléklet: Megállapodás módosítására vonatkozó tervezet

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Göd, 2022. november 16.

Balogh Csaba
Polgármester



költségek megosztása aktiváláshoz

hrsz

érintett 
terület 
m2

érintett terület 
arányszáma %- 
bán

bekerülési érték 
megosztása

038 4814 0,635008574 189 739 511
039/207 50 0,006595436 1 970 705
039/209 36 0,004748714 1 418 908
039/210 447 0,058963197 17 618 106
039/212 92 0,012135602 3 626 098
039/214 17 0,002242448 670 040
040 1085 0,14312096 42 764 306
041/2 1040 0,137185068 40 990 671

7581 1 298 798 345

ebből gázkiváltás

0
0
0
0
0
0

4 912 832
19 651 328
24 564 160



MEGÁLLAPODÁS 

gázelosztó vezeték ingyenes átadás-átvételéről

Készült Göd, 21107 j. út és Nemeskéri-Kiss Miklós út körforgalmú csomópont 
építése miatt a Felsőgöd bekötő út 3+221 km sz.-ben üzemelő az OPUS TIGÁZ 
Gázhálózati Zrt. kizárólagos tulajdonában és kezelésében lévő gázelosztó vezeték 
kiváltásának vagyonrendezésével kapcsolatban.

1. A Beruházó (átadó) megnevezése és székhelye

Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
képviseli: Balogh Csaba polgármester

2. Építtető (átvevő) megnevezése és székhelye

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt. (TIGÁZ-DSO Kft. ill. TIGÁZ Zrt. jogutódja)
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184., cg: 09-10-000109 
képviseli: Bakos Imre műszaki vezérigazgató-helyettes

Bán Zoltán eszközmenedzsment igazagató

3. A beruházás során megépített gázelosztó vezeték helye és megnevezése (átadásra 
kerülő gázelosztó vezetékek és tartozékaik):

Göd, 21107 j. út és Nemeskéri-Kiss Miklós út körforgalmú csomópont építése 
miatt a Felsőgöd bekötő út 3+221 km sz.-ben üzemelő, az OPUS TIGÁZ 
Gázhálózati Zrt. kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázelosztó 
vezeték kiváltása.

4. A beruházás főbb műszaki jellemzői (hossz, átmérő, beépített csőanyag)

Települ 
és

Utca Elosztó vezeték Üzemi 
nyoma 

s
anyag átmér 

ő
hossz 
(m)

Göd
Nemeskéri 

Kiss- 
Miklós u.

PE100/ 
GSDR1 

1

DN110 42,08 m

6 
bar

DN160
67,49

m

5. A beruházás tényleges költsége

Az ingyenes átadási értéket képező bekerülési érték összesen: .....................

Műszaki átadás-átvétel időpontja: 2019.04.18.

Település Átmérő Hossz 
(m)

Érték

Göd
DN110

DN160

42,08 m

67,49 m
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6. A jelen megállapodást aláírók kijelentik, hogy a gázelosztó vezeték kiváltására a 
műszakilag feltétlenül szükséges mértékben került sor, továbbá a Beruházó 
kijelenti, hogy a kiváltás költségei nem haladták meg a szokásos piaci költségeket.

7. Felek megállapodnak, hogy a Beruházó és Építtető között 2018. 08. 30-án 
aláírásra került Együttműködési megállapodás (száma: 210102-DF-l.7.3/016-0- 
18) értelmében az Építtető teljesítés elismerését jelen megállapodás aláírásával 
tekinti megvalósultnak.

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2018. 08. 30-án aláírásra 
került Együttműködési megállapodás (száma: 210102-DF-l.7.3/016-0-18) III. 
pontjának alábbi szakaszait úgy módosítják, hogy ezen szakaszok helyébe a jelen 
megállapodásban rögzített szövegrész lép: III. pont módosítással érintett 
szakaszai módosítás előtt:

„ Amennyiben a kiváltással megépült gázelosztó vezeték nem országos közút 
fejlesztésével és felújításával kapcsolatban került megépítésre, úgy a Beruházó a 
jelen Megállapodás alapján a beépítésre került eszköz/berendezés tekintetében a 
kapcsolódó költségekről a jogerős használatbavételi engedély rendelkezésre állását 
követő 60 napon belül számlát bocsát ki az Építtető részére. Amennyiben az építési - 
szerelési munkával létrehozott közművet be kell jegyezni az ingatlan-nyiivántartásba, 
ideértve az ingatlan-nyilvántartási térképet is, illetve a gázelosztó vezeték létesítése 
építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz 
kötött, úgy a Beruházó - a közmű átadási értékeként meghatározott összegről - a 
fordított adózás szabályai szerint bocsátja ki a számláját, vagyis az ügylet 
teljesítésekor adót nem hárít át az Építtetőre.

Ha a kiváltással megépült gázelosztó vezeték nem országos közút fejlesztésével és 
felújításával kapcsolatban került megépítésre, és a közművet az ingatlan
nyilvántartásba ideértve ingatlan-nyilvántartási térképet is nem kell bejegyezni, 
valamint a gázelosztó vezeték létesítése nem építési hatósági engedély-köteles vagy 
nem építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, úgy a Beruházó - a közmű 
átadási értékeként meghatározott összegről - az egyenes adózás szabályai szerint 
bocsátja ki a számláját, vagyis az ügylet teljesítésekor adót hárít át az Építtetőre. 
Ezzel egy időben az Építtető kártalanításra jogosult, mivel e nevezett munkálatok 
nem az Építtető érdekében történtek. Építtető jelen Megállapodás alapján a Beruházó 
által - a közmű átadási értékeként meghatározott összegről - kibocsátott számla 
bruttó, forgalmi adóval növelt értékének megfelelő összegű számlával bizonylatolt 
kártalanításra tarthat igényt. A Felek jogos követeléseiket egymás felé beszámítják."

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen rendelkezések helyébe az alábbi 
szövegrész lép:
Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 29/E § (7) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„Az építtető köteles a közút fejlesztésével összefüggő közműkiváltás vagy -fejlesztés 
indokolt költségét a közműtulajdonosnak vagy jogutódjának, állami tulajdonú 
víziközmű kiváltása, fejlesztése esetén a víziközmű vagyonkezelőjének megfizetni. Ha 
a közműkiváltást vagy -fejlesztést az építtető végezte el, úgy az általa létrehozott 
közművek annak rendeltetésszerű használatbavételével - így különösen a közmű 
műszaki átadás-átvételi eljárásának eredményes lezárásával vagy üzembe 
helyezésével - e törvény erejénél fogva a (8) bekezdésben foglaltak kivételével 
ingyenesen, könyv szerinti értéken, a közműkiváltással vagy -fejlesztéssel érintett 
közmű tulajdonosának tulajdonába és üzemeltetőjének üzemeltetésébe - állami 
tulajdonba kerülő víziközmű esetén egyúttal a víziközmű vagyonkezelőjének 
vagyonkezelésébe - kerülnek."
Ezen körülményre tekintettel Szerződő felek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 29/E § (7) bekezdése, valamint a Belügyminisztérium mint a beruházási 
feladatok támogatója által BMÖGF/418-3/2020. iktatószám alatt a gázelosztó 
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vezetékek tulajdonjogának átadásához hozzájáruló nyilatkozata alapján megállapodnak 
abban, hogy az Önkormányzat a tárgyi gázelosztó vezetéket, ingyenesen, könyv 
szerinti értéken az Építtető tulajdonába és üzemeltetésébe adja a törvény erejénél 
fogva.

9. Építtető és Beruházó kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásával egymással 
szemben tételesen elszámoltak, kijelentik, hogy a 210102-DF-l.7.3/016-0-18 sz. 
megállapodás módosított III. pontjában foglaltak alapján egymással szemben 
semmilyen további fizetési, elszámolási igényük vagy követelésük nincsen.

10. Szerződő felek a közöttük 210102-DF-l.7.3/016-0-18 számon létrejött 
szerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit továbbra is 
érvényesnek és hatályosnak tekintik.

11. Göd Város Önkormányzatának Polgármesterét ezen szerződés aláírására a 
Képviselő-testület...................sz. határozata hatalmazta fel.

Szerződő felek ezen szerződést, amely három oldalból és 11 pontból áll, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: 2022............ ..................

Építtető/átvevő
OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt. 
együttes cégjegyzési joggal 

Bakos Imre Bán Zoltán
műszaki eszközmenedzsment
vezérigazgató-h. ig.

Beruházó/átadó
Göd Város Önkormányzata

Balogh Csaba 
polgármester
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