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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. márciusi ülésére 
 

Tárgy:  víziközmű-szolgáltatás üzemeltetésbe adása a Vízközmű Szolgáltató Kft részére  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület a 98/2012. (XII. 14.) Ökt határozatával 
szándéknyilatkozatot adott ki a Kisteleki székhelyű Vízközmű Szolgáltató Kft-hez való csatlakozására 
vonatkozóan, melyben felhatalmazást adott tárgyra irányuló tárgyalások folytatására, ahol az 
önkormányzati feladat ellátása érdekében üzemeltetési szerződés kötése a soron következő feladat. A fenti 
számú határozatát   19/2013. (III. 29.) Ökt határozatával akként módosította a Képviselő-testület, 
hogy a Kft üzletrészéből 780.000.- Ft összegben üzletrészt vásárolt és erre irányuló adásvételi 
megállapodás aláírására hatalmazta fel a Polgármester urat.  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) helyébe lépett a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), amelynek  13. § (1) bekezdése 21. 
pontja akként rendelkezik, hogy a helyi közügyek közé sorolja és a helyi önkormányzat (mint a víziközmű-
szolgáltatásról szóló hatályos törvény rendelkezései szerinti ellátásért felelősnek minősített számára) 
kötelező feladataként nevesíti a víziközmű-szolgáltatás biztosítását. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) több olyan határidőt szabott a 
szolgáltatást végzők számára 2012. évben, amelynek végrehajtása az idei évre is átnyúlik, jelesül 2013. 
május 31. a határnapja annak, hogy azon víziközmű-szolgáltatók (gazdasági társaságok), amelyek megfelelnek 
a Vksztv. szerinti feltételeknek, működési engedély iránti kérelmet kell hogy beterjesszenek ahhoz, hogy 
üzemeltetési szerződésbe foglalt tevékenységüket  jogszerűen folytathassák. 
A Kisteleki székhelyű Vízközmű Szolgáltató Kft megfelel a Vksztv. szigorú előírásainak, mint vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkező, kizárólag települési önkormányzatok részvételével alapított gazdasági társaság, 
melynek a most hatályba lépett jogszabályi feltételek szerint kell működési engedély iránti kérelmet 
előterjesztenie a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal illetékes szervéhez, mely kérelem 
melléklete az önkormányzatokkal kötendő (ezen előterjesztéshez csatolt tartalmú)  üzemeltetési, 
bérleti- üzemeltetési szerződés is.  
A KÉBSZ Kft nem tud megfelelni  a Vksztv.-ben írt és annak végrehajtására kiadott rendeletbe 
foglalt feltételeknek, így a meglévő vízjogi üzemeltetési engedélye meghosszabbítására nincs mód, 
mivel a gazdasági társaság a település közigazgatási területén belül nem rendelkezik (azon kívül pedig nincs 
érdekeltsége) az előírt nagyságrendű (legalább 50.000) felhasználói egyenértékkel, így jogszerűen a fenti időponttól 
nem végezhet víziközmű-szolgáltatói tevékenységet. A bérleti- üzemeltetési szerződés értelmében az új 
üzemeltetői feladatot ellátó Kft kizárólagos jogot formál az ivóvíz szolgáltatás végzésére, ezért a gazdasági 
társaság tevékenységi körébe tartozó feladatként 2013. május 29. napjától nem szerepelhet a KÉBSZ Kft 
alapító okiratában ezen feladat, így annak elhagyását javasoljuk – külön előterjesztésben – az alapító 
Képviselő-testület felé.  

  



A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet – amely 2013. március 1-jén lépett hatályba és ezen naptól 
számított 90 napot ír elő a végrehajtásra -,  szabályozza többek között: 
-  az üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló pályázati eljárást, 
-  az üzemeletetési szerződés megkötése feltételeit,  
-  a szerződés tartalmát (a Kormányrendelet 1. melléklete szerint), 
-  a víziközmű-szolgáltatói működési engedély tartalmát, hatályát, az eljárás rendjét, feltételeit, 
-  a  közüzemi szerződés részletes szabályait, a tartalmi követelményeket, 
-  az üzletszabályzatra vonatkozó rendelkezéseket, 
-  a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alkalmazásainak szabályait. 
A Kormányrendelet 98. §-a kötelezi az önkormányzatot (mint ellátásért felelőst) és a gazdálkodó 
szervezetet (Vízközmű Szolgáltató Kft-t) arra, hogy legkésőbb 2013. március 31. napjáig gondoskodjanak a 
feladat ellátásához szükséges érintett vagyoni kör és annak könyv szerinti értéke meghatározásáról. Ennek 
szellemében eljárva adtunk megbízást igazságügyi szakértőnek a feladat elvégzésére, mely érték 
ismeretében adjuk át a vagyont a feladat ellátása érdekében, mely leltár az üzemeltetési szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi. 
A Kormányrendelet 1. mellékletében feltüntetett 25. pont taglalja az üzemeltetési szerződés minimális 
tartalmi követelményeit, mely követelményeknek ezen előterjesztéshez  csatolt  üzemeltetési 
szerződés megfelel.  
Tekintettel arra, hogy a Vízközmű Szolgáltató Kft több olyan tevékenységet is végez a Kft-hez 
csatlakozott más önkormányzatok számára mint. pl.:  

- csapadékvíz elvezetés- tisztítás,   
- ivóvízminőség-biztosítás, 
- szennyvíz- tisztító mű üzemeltetése és nem utolsó sorban 
- víziközmű-szolgáltatói tevékenység végzése és más ide sorolt munkálat, 

amely településünk esetében objektív okok miatt még nem vezethető be, hiszen 
- a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása (szippantás) - mint az önkormányzat 

kötelező feladatai közé tartozó közszolgáltatás megszervezése -,  végrehajtásához szükséges  
befogadó ártalmatlanító hely kijelölésére az illetékes szakhatóság által nem került sor, melynek 
ismeretében történhet meg a közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívás kibocsátása, s 
ezt követően valósulhat meg e feladat üzemeltetésre való átadása; 

- csapadékvíz elvezetés- tisztítás  feladatát  a településen jelenleg meglévő nyílt- és zártrendszerű 
csatornahálózatra nézve megosztva végzi a lakosság és szükség szerint az önkormányzat, 
melynek működtetésre való átadása a közműrendszer felállításával történhet meg; 

- az ivóvízminőség-biztosítás feladata megvalósítására, a Képviselő-testület Csongrád Város 
Önkormányzatával Önkormányzati Társulást hozott létre és működtet a város gesztorsága 
mellett, mely Társulás pályázat keretében elnyerhető központi költségvetési támogatásból 
finanszírozza a településre tervezett új kút megépítésének beruházását, tehát ezen feladat átadására nem 
kerülhet sor; 

- a szennyvíz tisztító mű üzemeltetése átadása szándéknyilatkozat formájában kívánatos, hiszen az 
ivóvíz-szolgáltatással összeköthető feladat, annak más vállalkozással való végeztetése hatékony 
és gazdaságos formában nehezen képzelhető el, így ezért került bele az üzemeltetési, a bérleti- 
üzemeltetési szerződés megkötése céljai közé ezen feladat átadása; 

- a víziközmű-szolgáltatás tevékenységének végzése pedig nem lehet kérdéses, hiszen a fent írtak 
egyértelművé teszik annak elengedhetetlen voltát. 

 
Lényeges szempont az önkormányzati tulajdonnal (mint nemzeti vagyonnal) az üzemeltető általi jogszerű, 
célhoz kötött, hatékony gazdálkodás, melyet az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási 
tervében foglaltakkal összeegyeztethető módon kell alkalmazni, az eddig a KÉBSZ Kft-nek 
működtetésre átadott, a vízkitermeléshez használt eszközökre, felszerelésekre, egyéb a víziközmű-
szolgáltatás üzemeltetéséhez rendelt tárgyakra egyaránt. Az önkormányzat által tulajdonolt víziközmű-



elemei könyvi értékének meghatározásán túl a bruttó, nettó és piaci értéket is meg kell adni, mely a bérbeadás 
elengedhetetlen feltétele. Az üzemeltetésre átadott víziközmű-elemek jegyzéke a bérleti- üzemeltetési szerződés 1- 3. 
mellékletét képezi, melyben a vagyonleltáron túl, a rendszer-független vízi-közmű vagyontárgyak tételes 
listája, valamint  a szakértő által összeállított vagyon értékelése szerepel. 
A szerződés fontos része a víziközmű-elemek bérbeadása feltételeinek tisztázása, hiszen a KÉBSZ Kft 2013. 
év december 31. napjáig havonta esedékes banki hitel tartozása fedezetéül szolgáló vagyon 
használatából eredő jövedelem- és feladat elvonásával, annak forrása nélkül, nem tudja  kiegyenlíteni a 
fennálló közel 4 millió Ft hiteltartozását, melynek visszafizetésére az önkormányzat kezességet vállalt. 
Garanciát jelent az önkormányzat vagyona értékmegőrzésére a Bérlővel kötendő Bérleti-üzemeltetési 
szerződés,  amely egyértelműen rögzíti, hogy a feladat ellátásához a Bérlőnek átadott önkormányzati vízi-
közmű vagyon nem kerül a feladatellátó tulajdonába, hanem bérleti jogviszony keretében hasznosul a szerződés 
13.) pontjában írt bérleti díj ellenében.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztés, a határozati javaslata és a csatolt üzemeltetési, bérleti-üzemeltetési 
szerződések megvitatását, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. április  18. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…./2013. (IV. 26.) Ökt határozat 



 
Tárgy:   víziközmű-szolgáltatás üzemeltetésbe adása a Vízközmű Szolgáltató Kft részére 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül 
elfogadta  - a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkozáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
javaslatát is figyelembe véve - a fenti tárgyú előterjesztésben és annak mellékleteként (ezen 
határozat elválaszthatatlan részét képező 1. mellékleteként) csatolt, Csanytelek Község  
Önkormányzata  és  a  Vízközmű Szolgáltató Kft  között  2013. május 30. napjával létrejövő, 
Csanytelek község víziközmű-szolgáltatása üzemeltetésbe adásáról szóló  üzemeltetési 
és bérleti- üzemeltetési  szerződésekben foglaltakat. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy az 1.) pont szerinti 
üzemeltetési és bérleti-üzemeltetési szerződés elválaszthatatlan részeként hagyta jóvá a 
víziközmű-szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges, az önkormányzat tulajdonában lévő (és 
maradó) víziközmű-elemek körét, melyet a Vízközmű Szolgáltató Kft részére (annak bruttó, 
nettó, piaci és könyvi értéke figyelembe vételével) a bérleti- üzemeltetési szerződés hatálya alatti 
időre bérbe adással ad át rendeltetésszerű használatra, a szerződés 1.-3. mellékleteként csatolt 
vagyonleltár és vagyon értékelés szerint.  

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Forgó Henrik 
polgármester urat az 1.) pontban írt, Csanytelek település víziközmű-szolgáltatás Vízközmű Szolgáltató 
Kft Ügyvezetőjével kötendő, ezen határozathoz mellékelt üzemeltetési, bérleti- üzemeltetési szerződés 
(Képviselő-testület nevében való) aláírására, a jogügylettel összefüggő kötelezettségek vállalására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, Vksztv. szerinti határidőig, 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  szükség szerint, az üzemeltetési szerződés aláírását követő soros ülés 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Vízközmű Szolgáltató Kft  (Bartucz Tibor ügyvezető úr) Kistelek, 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár  


