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Sió- és Duna-ment Víziközm  Társulás b vítésével kapcsolatos feladatok

A Sió- és Duna-menti Víziközm  Társulás létrejöttével és a Sió- és Duna-menti Víziközm
Zrt. megalapításával létrejöttek a jogi feltételei annak, hogy a gazdasági társaság a víziközm -
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  35. §-nak megfelel en víziközm –szolgáltatói

ködési engedélyt kérjen a törvényes határid ben.

A társulás alapító tagjai jelenleg 97.000 db  felhasználói egyenértékkel rendelkeznek, amihez
hozzászámítva a képvisel  testületi döntést már meghozó csatlakozó önkormányzatok
felhasználói egyenértékét, az összes felhasználói egyenérték : 137.000 db.

Tolna Város Önkormányzata jelezte, hogy 2012. márciusában tartandó képvisel testületi
ülésén dönt a társulásba való belépésér l. Így a törvény által megkívánt 150.000 darab
felhasználói egyenértéket elérjük.

A Csongrádon folytatott tárgyalások eredményeképpen komoly remény van arra, hogy
Csongrád megyéb l több település csatlakozik a társuláshoz.

Ez esetben 200.000 darab felhasználói egyenértéket meghaladó egyenértékkel rendelkez ,
komoly  gazdasági potenciállal bíró társaság kérheti a m ködési engedélyt. A Tiszamenti
települések belépésével gondolkodni kell a névváltoztatáson is, amelynek egyik lehetséges
változata:
SDT  Sió-  Duna  és  -  Tisza-menti  Víziközm  Társulás  illet leg  SDT  –  Sió-  Duna  és  Tisza-
menti Víziközm  Zrt.
Rövidített neve: SDT Víziközm  Zrt.
Másik változat: Vásárhelyi Pál Víziközm  Társulás

Szükséges rövid id n belül a Társulási Tanács összehívása annak érdekében, hogy a társulási
megállapodás kiegészítésre kerüljön, most már a Víziközm  törvény ismeretében és a tagok
indítványainak felhasználásával.

A Társulás tagjainak vagyonkezelési szerz dést kell kötniük a társulással, amely alapján a
társulás vagyonkezelésébe adják víziközm  vagyonukat. (vezetékhálózat, m tárgyak, azok
berendezéseib l, tartozékaiból álló egységes rendszert alkotó közcélú vízlétesítmények
összessége).A vagyonkezelésbe adott víziközm vek használati díja kizárólag az egyes
települések víziközm  vagyonának felújítására, fejlesztésére fordítható az évente jóváhagyott
gördül - fejlesztési tervnek megfelel en. Így az egyes önkormányzatok ezzel kapcsolatos
igényei teljes mértékben meghatározhatók és elkülöníthet k.

A társulás bérleti-üzemeltetési szerz dést köt a kizárólagos tulajdonát képez  víziközm  Zrt.-
vel. A szerz dés alapján a Zrt. végzi a társulás településein a víz- és szennyvízszolgáltatást. A
víziközm  m ködtet  eszközöket és a rendszer- független víziközm -elemeket a Zrt.
tulajdonába kell adni oly módon, hogy ezeket a vagyontárgyakat a települési önkormányzatok
a társulás tulajdonába adják, a társulás pedig apportként beviszi a víziközm  Zrt.-be. A
jelenlegi közszolgáltatók a Zrt.-n belül divízióként (fióktelepként) m ködnek.
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A Zrt. m ködésének megkezdésével a jelenlegi közszolgáltatók dolgozói a Zrt. alkalmazottai
lesznek. Igény van arra, hogy a társulás garanciát adjon a dolgozók továbbfoglalkoztatására,
ezért okiratba foglalható a dolgozók továbbfoglalkoztatásának vállalása, akár öt éves
id tartamra. Ez azt jelenti, hogy a Zrt. rendes felmondással a dolgozók munkaviszonyát nem
szüntetheti meg.

Létre kell hozni egy gazdasági, jogi szakemberekb l álló ,,team-et”, amely elkezdi kidolgozni
a m ködés részletes  gazdasági és jogi feltételeit, a  közös és divíziónként elkülönül
könyvelés szabályait. Segítséget nyújt a vagyonértékelésben, kidolgozza annak a - majd
hatályba lép  kormányrendelet szerinti - feltételeit.

El kell dönteni a társulás elnökségének létszámát, a tisztségvisel k számát, az elnökség
tagjainak szavazatszámát, a társulás felügyel bizottságának létszámát és tagjait, a Zrt
igazgatóságának létszámát és tagjait. Ezeknél figyelemmel kell lenni az elnökség által
képviselt tagok lakos-egyenértékére, illetve felhasználói egyenértékére. Alkalmazni kell a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m ködésér l szóló   2009. évi CXXII.
törvény rendelkezéseit. Ezen törvény 3. § (3) bek. szerint a zártkör en m köd
részvénytársaságnál az igazgatóság a társaság jelent ségét l méretét l , m ködésnek
jellegét l függ en legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból áll. A 4. § (2)
bek. 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.

Írásban ki kell nyilvánítani, hogy a jelenleg folyamatban lév  önkormányzati pályázatok
megvalósítása a társulástól függetlenül történik, közös kötelezettséget a jöv ben az jelent
majd, ha maga a társulás fog pályázni és az alapján valamilyen projektet megvalósítani.

 Amikor a társulási megállapodás és szindikátusi megállapodás közösen kialakított tartalmát
és szövegét a Társulási Tanács elfogadta, azután célszer  az egyes képvisel testületeknek
dönteni a fenti okiratok elfogadásáról. A fent vázolt módszerrel kialakított társulási
megállapodás minden tekintetben tartalmazni fogja a tag önkormányzatok akaratát és
megfelel  alap lesz a társulás és a víziközm  Zrt. gazdaságos és hatékony m ködésére.

Szekszárd, 2012. február 29.

                                                                                               Ács Rezs
Társulási Tanács Elnöke


