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759-6/2013. 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. májusi ülésére 
 
Tárgy: víziközmű-szolgáltatás üzembeadásáról szóló 24/2013. (IV. 26.) Ökt határozat visszavonása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület tárgyban feltüntetett határozatával döntött arról, 
hogy az víziközmű-szolgáltatás üzemeltetését a Vízközmű Szolgáltató Kft-nek adja át 2013. május 30. napjától. A Kft-
ben tulajdonos önkormányzat képviseletében  2013. április 29.  napján részt-vettünk a Kft taggyűlésén, ahol 
a tulajdonosok és az ügyvezető számára  is eddig ismeretlen információ birtokába kerültünk, miszerint azon 
települések önkormányzatai közigazgatási területén, amelyek 2013. évben csatlakoztak a Kft-hez, (mint Tömörkény, 
Felgyő és Csanytelek községek önkormányzatai) nem tud a Kft víziközmű-szolgáltatás nyújtására üzemeltetési 
szerződést kötni.  
Ennek hátterét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 
rendelkezése képezi, miszerint azon közszolgáltatók esetében, ahol a Vksztv. közszolgáltatás működtetésére 
irányadó szabályozása fennáll, 2014. december 31. napjáig folytathatják tevékenységüket a közszolgáltatónál 
(esetünkben a Kft-ben) 2012. július 15. napja előtt már tagként nyilvántartott önkormányzatok területén, a 
meglévő működési engedély alapján. A  víziközmű-szolgáltatást ellátó Vízközmű Szolgáltató Kft (székhelye: 
6760 Kistelek, Rákóczi u. 44.) az alábbi ellátási területeken végez  2012. július 15. előtt megkötött 
üzemeltetési szerződések alapján vízi-közmű szolgáltatást: Baks, Balástya, Balotaszállás, Dóc, Csolyóspálos, 
Kiskunmajsa, Bodoglár, Tajó, Kömpöc, Szank, Szatymaz, Ópusztaszer, Pusztaszer, Zsana. 
Ez a rendelkezés azért nem került a Képviselő-testület 2013. április 26. napján tartott ülése előtt előtérbe, 
mert a Kft taggyűlése időpontjáig  (2013. április 19.) a Kft közel 167.000 felhasználói egyenértékkel bírt, 
viszont több, nagy lakossági lélekszámú települési önkormányzat korábbi döntésének megváltoztatásával 
nem a Kft-vel, hanem közvetlenül az Alföldvíz Zrt-vel köt víziközmű-szolgáltatási  üzemeltetési szerződést, s így a 
Kft  az alapértékként kezelt 50.000 felhasználói egyenértéket nem éri el, így nem jogosult közvetlenül, csak  közvetett 
formában (kiszervezéssel) az új típusú működési engedély megszerzésére az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés szerint.  
Ugyanezen indokok miatt került sor a KÉBSZ Kft ügyvezetőjével - a település egészséges ivóvízzel való ellátása 
érdekében - kötött közszolgáltatási szerződés 2013. április 29. napjával való felmondására,  mivel a Kft nem felel meg a 
Vksztv.-ben előírt felhasználói egyenértékeként meghatározottaknak, s így nem tud működési engedély 
iránti kérelmet előterjeszteni az illetékes Hivatalhoz. 
Külön előterjesztésben teszünk javaslatot a víziközmű-szolgáltató új üzemeltetőjére a Képviselő-testület 2013. 
május közepén tartandó ülésére. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozzuk fenti tárgyú előterjesztés és határozati javaslat 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:  víziközmű-szolgáltatás üzembeadásáról szóló 24/2013. (IV. 26.) Ökt határozat visszavonása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, melyet 
változtatás nélkül elfogad és visszavonja a víziközmű-szolgáltatás üzembeadásáról szóló 24/2013. (IV. 26.) Ökt 
határozatát, mivel ezen határozatban megjelölt Vízközmű Szolgáltató Kft – az időközben megváltozott 
tulajdonosi taglétszám jelentős csökkenése következtében – nem tud megfelelni a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt 50.000 felhasználói egyenértéknek, így nem köthet 
üzemeltetési- bérleti szerződést, ezért nem jogosult  működési engedély iránti kérelem előterjesztésére, és a 
víziközmű-szolgáltatói tevékenység végzésére csak a 2012. 07. 15. napja előtt a Kft-vel jogviszonyban állók 
számára jogosult - 2014. december 31. napjáig -, ezért nem köthet jogérvényesen Csanytelek község 
önkormányzata szerződést a Kft-vel. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Vízközmű Szolgáltató Kft Ügyvezetője (Kistelek) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 

   

    

 

 
 


