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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. májusi ülésére 
 

Tárgy:  az Alföldvíz Zrt-ben önkormányzati részvényjegyzés kezdeményezése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Visszautalunk a Képviselő-testület által 2013. április 26. napján hozott és azóta visszavont határozatára, 
melyben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  (továbbiakban: Vksztv.) szerint eljárva 
a víziközmű-szolgáltatás üzemeltetésére szerződéskötésre jogosította a Vízközmű Szolgáltató Kft-t, mely 
tulajdonosi szerkezete (több önkormányzat kiválásával) megváltozott, s így nem éri el a Vksztv.ben előírt 
50 000 felhasználói egyenértéket, ezért nem kerülhetett sor a Kft-vel való szerződéskötésre.  
A víziközmű-szolgáltatást kizárólag a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: 
Hivatal)  által kiadott engedély alapján lehet végezni, amely kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget 
jelent az engedélyben meghatározott ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására. 
Víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt az a korlátolt felelősségű társasági vagy zártkörűen működő 
részvénytársasági formában működő gazdasági társaság kaphat, amely az engedély kiadására irányuló 
kérelemben megjelölt ellátási területre és víziközmű-szolgáltatási ágazatra vonatkozóan 
rendelkezik üzemeltetési szerződéssel és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
A Vksztv. 84. § (1) bekezdése szerint:  
„A Hivatal a víziközmű-szolgáltató részére első alkalommal legalább 50 000 felhasználói egyenérték elérése 
esetén is kibocsátja a működési engedélyt, amennyiben a víziközmű-szolgáltató a jogszabályi feltételeknek egyébként megfelel. 
(2)  Ha az (1) bekezdés szerint kibocsátott működési engedélyben foglalt felhasználói egyenérték 
a)    nem éri el a 100 000-et, akkor a működési engedélyt 2014. december 31. napjával,  
b)   ha az a) pont szerinti értéket eléri, de kevesebb, mint a 36. § c) pontja szerinti érték, akkor a működési engedélyt 

2016. december 31. napjával  
visszavonja.” 

Vízközmű Kft. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) előírásainak nem 
képes megfelelni tekintettel arra, hogy a törvény itt idézett 84. § (1) bekezdése által előírt felhasználói 
egyenértékkel nem rendelkezik, erre tekintettel a szolgáltató működési engedélyének megszerzéséhez nem 
állnak fenn a feltételek. 

Településünkön a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése 21. pontjában írt közfeladat biztonságos és hosszú távú ellátásának 
biztosítása érdekében a Vksztv. pénzügyi, személyi, tárgyi, műszaki  feltételeknek mindenben eleget tevő,  a szükséges 
felhasználói egyenértékkel rendelkező új  víziközmű-szolgáltató kiválasztása elkerülhetetlenné vált.   

A 2013. április 29. napján a Kft Kisteleken tartott taggyűlésén folytatott előzetes tárgyalások alapján 
térségünkben a fent írt feltételeknek minden eleget tevő i cég az ALFÖLDVÍZ Zrt., így a jelenlegi 
helyzetben e közszolgáltatóhoz történő csatlakozás szolgálja településünk lakóinak érdekeit.  
 
A Vksztv. 16. § (6) bekezdése az alábbiakat rögzíti: 
 
"Vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés kizárólag olyan víziközmű-szolgáltató társasággal jöhet létre: 
a)   amely kizárólag az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában 

áll; 

  



b)   amely kizárólag az a) pont szerinti gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy 
ezek együttes tulajdonában áll."    

Ezen jogszabályi rendelkezés értelmezése alapján az ellátásért felelősnek (a település önkormányzatának),  
az üzemeltetési szerződés megkötése előtt tulajdonrészt kell szereznie, részvényt kell jegyeznie az 
üzemeltetési szerződés megkötésére kijelölt víziközmű-szolgáltató társaságban. A tulajdonrész 
megszerzése az ALFÖLDVÍZ Zrt-nél az alaptőke felemelésével, új részvények kibocsátásával történik, legalább 10 db 
részvény jegyzésével, melyből 1 részvény névértéke 14.000.- Ft, tehát összesen: 140.000.- Ft (azaz: 
Egyszáz-negyvenezer forint) összegben. Ennek pénzügyi fedezeteként az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése fejlesztési tartalékát jelöljük meg. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozzuk tárgyi előterjesztés és annak határozati javaslata megvitatását és változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. május 03. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…./2013. (V. 10.) Ökt határozat  
 
Tárgy:  :  az Alföldvíz Zrt-ben önkormányzati részvényjegyzés 
 
 

Határozati    j  a v a s l  a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat,  és rögzíti, hogy az Alföldvíz Zrt.-ben tulajdonossá kíván válni  és ennek érdekében 10 db, 
egyenként 14.000.- Ft névértékű, általános jogokat biztosító törzsrészvényt – összesen: 140.000.- Ft 
(azaz: Egyszáznegyven-ezer forint) részvénycsomagot vásárol az önkormányzat 2013. évi költségvetése 
fejlesztési tartaléka terhére. 
 
A Képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében  
biztosított jogalapon és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdése 21. pontjában előírt közfeladatában eljárva, felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat 
az Alföldvíz Zrt. felé az önkormányzat részvényvásárlási szándéka  érdekében  szükséges intézkedések 
megtételére. 
Végrehajtás határideje:    2013. május 16. 
Végrehajtásért felelős:     Forgó Henrik polgármester 

             Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:    a Képviselő-testület 2013. májusi soros ülése 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Alföldvíz Zrt Vezérigazgatója (Békéscsaba) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 

 

 
 


