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E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: Sió- és Duna-menti Regionális Vízi-közm  és Közszolgáltatási Társuláshoz csatlakozás jóváhagyása

Tisztelt Képvisel -testület!

Közismert  Önök  el tt  is,  hogy  az  elmúlt  év  végén  a  víziközm -szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.
törvény több olyan fontos elemet tartalmaz, amely elkerülhetetlenné teszi az önkormányzat 100 %-os
tulajdonában lév  KÉBSZ Kft által végzett vízi-közm  szolgáltat nyújtásának jöv beni biztosítása
érdekében szükséges intézkedések id beni megtételét.
A KÉBSZ Kft m ködési engedélye  2013. május 31. napjáig érvényes, ezen id pont után legálisan nem
tudja folytatni szolgáltatói tevékenységét, mivel a jelenlegi felhasználói egyenérték a törvény 84. §-ában
szabályozott felhasználói egyenértéket (legalább 50 000) nem éri el, így nem tud a törvény 35. §-ában
szabályozott ködési engedély iránti kérelmet el terjeszteni a Hivatalhoz, ezért ildomos kell  id ben reagálni az
önkormányzat kötelez  feladata ellátása mikéntjére.
A törvény 1. § (1) bekezdése c)-d) pontja akként rögzíti a vízi-közm  ellátás felel sségi körét és elvét, hogy az állam
vagy a települési önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a közm ves ivóvízellátás és a közm ves szennyvízelvezetés és
tisztítással kapcsolatos vízi-közm  szolgáltatás elvégeztetésér l.
A törvény 6. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy vízi-közm  kizárólag az állam, a települési önkormányzat
vagy önkormányzatok társulása tulajdonába tartozhat.
A fent írtakból kit nik, hogy önkormányzatunk a jelenlegi struktúrájában önállóan nem képes
teljesíteni a vonatkozó törvényi el írtakat, ezért célszer  olyan megoldást keresni, amellyel úgy tud
eleget tud tenni az egészséges ivóvíz szolgáltatási kötelez  feladatának, hogy egyrészt nem veszélyeztetni a már
megkezdett beruházások (Csongrád Város Önkormányzata és Csanytelek Község Önkormányzata által
alapított Társulás ivóvízmin ség-javító pályázata  és önkormányzatunk képvisel -testülete által elnyert
szennyvízelvezetés tervezése) megvalósítását, másrészt az önkormányzati vagyon átadása nem jár az önkormányzat
vízi-közm   vagyonának teljes elvesztésével. Erre lehet jó megoldás egy adott önkormányzati társulásban való
részvétel.

Tudomásunkra jutott, hogy több település önkormányzata létrehozta a Sió- és Duna-menti Víziközm
Társulást (továbbiakban: Társulás) és megalakította a Sió- és Duna-menti Víziközm  Zrt.-t
(továbbiakban: Zrt.), mellyel megteremt dtek a jogi feltételei annak, hogy a gazdasági társaság a
víziközm -szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek megfelelve végezhessen víziközm –szolgáltatói
tevékenységet és ahhoz m ködési engedélyt szerezhessen.
A Társulást alapító tagok  97.000 db  felhasználói egyenértékkel rendelkeznek, amihez hozzászámítva a
Képvisel -testületi döntéseket már meghozó, a Társuláshoz rövidesen csatlakozó önkormányzatok
felhasználói egyenértékét, akkor jelenleg az összes felhasználói egyenérték: 137.000 db és a további
csatlakozását jelz  önkormányzatokkal együtt a Társulás már eleget tesz a vonatkozó törvény által
megkívánt 150.000 darab felhasználói egyenértéknek.

A Zrt. vezet i által Csongrád városban folytatott tárgyalások eredményeképpen  Csongrád megyéb l több
önkormányzat is jelezte csatlakozási szándékét a Társuláshoz, mely csatlakozás lehet ségét véleményünk
szerint önkormányzatunknak is meg kell ragadnia. Ez esetben 200.000 darab felhasználói egyenértéket
meghaladó  komoly  gazdasági potenciállal bíró Társulás adhatna be kérelmet a törvény 35. §-a szerint a

ködési engedély iránt.

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


A Társulás tagjainak (az önkormányzatoknak) vagyonkezelési szerz dést kell kötniük a Társulással, amely alapján a
Társulás vagyonkezelésébe kerül az önkormányzat vízi-közm  vagyona: a vezetékhálózat, a m tárgyak, azok
berendezéseib l, tartozékaiból álló egységes rendszert alkotó közcélú vízlétesítmények
összessége. A Társulás vagyonkezelésébe adott vízi-közm vek használati díja kizárólag az egyes települések vízi-közm
vagyonának felújítására, fejlesztésére fordítható, az évente jóváhagyott gördül - fejlesztési tervnek megfelel en.

A Társulás az önkormányzat kötelez  feladata ellátására bérleti-üzemeltetési szerz dést köt a kizárólagos tulajdonát
képez  vízi-közm  Zrt.-vel. A szerz dés alapján a Zrt. végezné a társulás településein az ivóvíz- és
szennyvízszolgáltatást. A vízi-közm vet m ködtet  eszközök és a rendszer- független víziközm -
elemek a Zrt. tulajdonába kerülnének oly módon, hogy ezek a vagyontárgyak  a települési önkormányzatok
tulajdonából a Társulás tulajdonába jutnak, a Társulás pedig apportként beviszi azt a Vízi-közm  Zrt.-be.
A jelenlegi Közszolgáltatók (esetünkben a KÉBSZ Kft) a Zrt.-n belül divízióként (fióktelepként)

ködhetne tovább, tehát nem sz nik meg a tevékenysége.

A Zrt. m ködésének megkezdésével a jelenlegi közszolgáltatók érintett munkavállalói (a KÉBSZ Kft) a
Zrt. alkalmazottai lesznek. A Társulás garanciát ad a munkavállalók továbbfoglalkoztatására, ezért okiratba
foglalható a dolgozók továbbfoglalkoztatásának vállalása, akár 5 éves id tartamra. Ez azt jelenti, hogy a
Zrt. rendes felmondással a dolgozók munkaviszonyát nem szüntetheti meg, így csökkenthet  az átállásból
ered  gondok sora.

A Társulás létre kell hogy hozzon egy gazdasági, jogi szakemberekb l álló ,,team-et”, amely  a m ködés
részletes  gazdasági és jogi feltételeinek, a  közös és divíziónként elkülönül  könyvelés szabályainak
kidolgozására hivatott, továbbá amely segítséget  tud nyújtani a vagyonértékelésben,  annak (a majd
hatályba lép  Kormányrendelet szerinti) feltételei kimunkálásában.

A Társulás Elnökségének létszámát, a tisztségvisel k számát, az elnökség tagjainak szavazatszámát, a
Társulás Felügyel bizottságának létszámát, tagjait, a Zrt igazgatóságának létszámát és tagjait, az Elnökség
által képviselt tagok lakos- és felhasználói egyenértékét figyelembe véve határozható meg a Társulás
Megállapodásban.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m ködésér l szóló  2009. évi CXXII.  törvény
rendelkezéseit. Ezen törvény 3. § (3) bekezdése szerint a zártkör en m köd  részvénytársaságnál az igazgatóság
(a társaság jelent ségét l, méretét l, m ködésének jellegét l függ en) legalább három, legfeljebb öt természetes
személy tagból áll. A törvény 4. § (2) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyel bizottsága –
ha törvény eltér en nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll, kétszázmillió forintot meghaladó
jegyzett t kéj  gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

Fontos kitétel, hogy a jelenleg folyamatban lév  önkormányzati pályázatok megvalósítása a Társulástól függetlenül
történik, a  jöv ben  közös  kötelezettséget  az  jelent  majd,  ha  maga  a  Társulás  fog  pályázni  és  az  alapján
valamilyen projektet megvalósítani.

Megítélésünk szerint a Társulási Megállapodás minden tekintetben tartalmazza a tag-önkormányzatok
akaratát és megfelel  alap  a Társulás és a Zrt. gazdaságos és hatékony m ködéséhez.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozzuk tárgyi el terjesztés és a csatolt határozati javaslat megvitatását és annak változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2012. február 27.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz



…/2012. (III. ….)  Ökt határozat

Tárgy: Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társuláshoz csatlakozás jóváhagyása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete kinyilvánítja tagsági jogviszony létesítésére
irányuló szándékát és rögzíti, hogy tagként belép a Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és
Közszolgáltatási Társulásba.

2.) A Képvisel -testület  e határozathoz csatolt Társulási Megállapodást változtatás nélkül elfogadja és
felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat  annak a Képvisel -testület nevében való aláírására.

3.) A Képvisel -testület az 1.) pontban írt Társulási Tanácsba Forgó Henrik polgármester urat
delegálja Csanytelek Község Önkormányzata képviseletében, akadályoztatása esetén
helyettesítésére Mucsi István Tibor alpolgármester urat jogosítja fel.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  dokumentum aláírását  követ  soros képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társulás (7100 Szekszárd, Béla Király tér

8.)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester által
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


