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E l ő t e r j e s z t é s 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. decemberi ülésére 

Tárgy: víziközmű-szolgáltatás biztosítása véleményezése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület 33/2013. (V. 10.) Ökt határozatával 10 db, 
egyenként 14.000.- Ft, összesen: 140.000.- Ft névértékű részvényt vásárolt az Alföldvíz Zrt-ben, majd a 
42/2013. (V. 17.) Ökt határozatába rögzítette  Csanytelek község víziközmű-szolgáltatása végzésére az Alföldvíz 
Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződéskötési szándékát, felhatalmazást adva a Polgármester úrnak a szerződés 
aláírására, melyre 2013. május 31. napján sor került. 
Az Alföldvíz Zrt 2012. május 31. napján - településünkre vonatkozóan is - benyújtotta ezen bérleti-
üzemeltetési szerződését a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal), 
amely 2013. október 3.-i fordulónappal,  a 2013/1830. iktatószámú határozattal működési engedélyt adott az 
Alföldvíz Zrt számára, amelynek településünk is részese. Ennek azért van nagy jelentősége, mert ezen 
működési engedély birtokában végezheti szolgáltatói tevékenységét a Társaság és ezen okirat megléte feltétele annak, hogy az 
Alföldvíz Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés annak Hivatal általi elbírálást követően hatályba léphessen és 
megindulhasson a tényleges szolgáltatási tevékenység az Alföldvíz Zrt által (továbbiakban: Társaság). A Társaságtól 
kapott információ szerint, mindössze 3 település (Hódmezővásárhely, Mindszent és Székkutas) 
tekintetében rendelkeznek hatályos, a Hivatal által helybenhagyott bérleti-üzemeltetési szerződéssel, így ott 
jogszerűen folytatják is a szolgáltatói tevékenységüket, míg a többi 57 önkormányzatra irányadó bérleti-
üzemeltetési szerződés Hivatal által helybenhagyása – benne Csanytelek településsel – nem rendelkezik a 
Társaság, így vélelmezett időpontot sem tudnak meghatározni arra, hogy ténylegesen 2014. évben mikor 
kezdhetik meg a víziközmű-szolgáltatási  tevékenységet. 
Közismert Önök előtt, hogy az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft látja el az ivóvíz 
közszolgáltatás feladatát közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, viszont hatósági működési 
engedély nélkül, a tulajdonos utasításának megfelelően, figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 11. és 21. pontjában 
rögzített, az önkormányzat közműves ivóvízellátás megszervezése kötelező közfeladata teljesítésére, 
valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vkszt.) és annak 
végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben írt közműves szolgáltatást igénybe vevők 
számára egészséges ivóvízhez hozzáférési jog biztosításának érvényesítésére.  
Emlékeztetjük Önöket arra is, hogy a Képviselő-testület már nem  rendelkezik díj-megállapítási jogkörrel, így 
megszűnt a  tárgyban rendelet alkotási joga, sőt javaslattételi joga sincs, tekintettel arra, hogy azt a Hivatal kapta 
feladatul azzal, hogy magát a díjat a nemzetgazdasági miniszter rendeletben határozza meg, akárcsak a 
közszolgáltatások számlaképe kiadása jogát. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű- vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény értelmében a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona, melyet hasznosításra, 
kezelésre adott át a Társaságnak  a Ptk. 548. § második fordulata szerinti vagyonbiztosítási 
kötelezettséggel.  A Társaság kötelezettséget vállalt a jelenleg a KÉBSZ Kft-nél alkalmazott 2 fő 
munkaviszonyának a Társasághoz áthelyezéssel való folytatására, a Hódmezővásárhelyi kirendeltséghez 
tartozó foglalkoztatással. Jelenleg (időpont megjelölése nélkül) kötöttek munkaszerződést a KÉBSZ Kft 
alkalmazottai a Társulással, így teljes a jogbizonytalanság a 2 fő foglalkoztatását illetően, tehát a 
munkáltatói jogot gyakorló kiléte, a munkabér és annak terhei viselője, a munkavégzés helye, stb. 
A Társaság rendelkezik a vízközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletben, a 
Vksztv-ben, a Kormányrendeletben meghatározott  üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a szakszerű 
és biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előírásokat, 
továbbá a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeket. 
  

  



 
 
 
 
A Társaságnak a Ptk. a Vksztv. és a Kormányrendeletben foglaltak betartásával kötelessége a 
közszolgáltatást igénybe vevőkkel közüzemi szerződést kötni, melyre a mai napig nem kerülhetett sor, 
mint ahogy a bekötési vízmérők felszerelése, cseréje, annak leolvasása, számla kibocsátása, a díjak beszedése sem a  
Társaság munkavállalója által történik, hanem a KÉBSZ Kft által, amely jelenleg is érvényes közüzemi 
szerződéssel bír a felhasználók körében, mivel annak a KÉBSZ Kft általi egyoldalú felmondása, a 
víziközmű-szolgáltatás megszűnését eredményezné, amely ellentétes a fent eddig írt kötelezettségek 
teljesítésével, nem  is szólva a mindennapi ellehetetlenülést eredményező, az ivóvíz biztosítása hiányával 
miatti élethelyzetekről, a gyermek- és szociális intézmények működtetési feltételeinek hiánya miatt előálló 
azonnali bezárással  fenyegető lehetőségről. 

Mind az önkormányzat, mind a KÉBSZ Kft (továbbiakban: Szolgáltató) működését veszélyezteti a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. § - 8. §-ában foglaltak megvalósítása, 
mivel a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek szerinti díj 90 %-a 
érvényesíthető, tehát a 2012. évre még a Képviselő-testület által önkormányzati rendeletben megállapított 
díjtételhez képest is 10 %-os díjcsökkenéssel, tovább növekvő költségekkel (pl. villamosáram ára 
emelkedése, számkép alapján új típusú, kék színnel jelzett, a rezsicsökkentést érvényesítő megjelenítésű 
számla előállítási költsége, stb.) terheli meg a Szolgáltató működését. További kötelezettséget ró fent írt 
törvény a Szolgáltatóra, jelesül minden hónapban írásban kell igazolnia a Fogyasztóvédelmi hatóságnak, 
hogy érvényesítette a rezsicsökkentést és az általa kibocsátott számlán a számlakép szerint jelenítette meg 
azt, melynek elmaradása közüzemi szerződésszegésnek minősül és a jogsértés súlyosságától függően 
számlánként 10.000.- Ft kötbér fizetési kötelezettséget rendelhet el a fogyasztóvédelmi hatóság. Több 
hónap óta, a törvény szellemében eljárva teljesítette a Szolgáltató ezen kötelezettségét, így elmarasztaló 
döntésre, ill. kötbér kiszabására ez ideig nem került sor.  
Ezen kötelezettség teljesítése is a Társaságot terhelné, annak minden jogkövetkezményével együtt. 
Amennyiben az ivóvíz díja 2014. január 1. napjától költségarányosan nem emelkedik, hanem rezsicsökkentéssel tovább 
csökken, a költségei pedig nőnek, akkor a Szolgáltató már nem lesz képes kigazdálkodni a rajta kívül álló okokból előálló 
veszteség pótlására, amely a tulajdonos önkormányzat költségvetése számára terhet jelenthet. 
Ahhoz, hogy a Szolgáltató rentábilisan folytathassa az eddig is végzett  ivóvíz szolgáltatását, a Társaság 
pedig megkezdhesse üzemeltetői tevékenységét, - ugyanezen jogi környezetben - biztosra vehető a 
viziközmű szolgáltatásban veszteség keletkezése, amely az önkormányzatnak, (mint a Társaságban is 
tulajdonosnak, részvényesnek) előre nem látható veszteséget okoz, amelyet kompenzálnia kell saját 
bevételi forrásból, mivel ehhez központi költségvetésből feladat finanszírozás nem társul. 
A fent vázolt helyzetet még fokozza a közművezeték adójáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény több 
érintő rendelkezése, így pl. a 4. § (3) bekezdése, melynek értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában álló 
közművezeték esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték üzemeltetője, 
amelynek megválaszolása jogilag sem könnyű, hiszen érvényes bérleti-üzemeltetési szerződéssel bír 
önkormányzatunk a Társasággal, amely szerződést a Hivatal még nem hagyott jóvá, így az nem léphetett 
hatályba, így a Társulás konkrétan ezért nem végezhet víziközmű-szolgáltatási tevékenységet. Amennyiben  
2014. január 1. napjáig kedvező változás nem következik be, úgy előáll a helyzet, hogy a Szolgáltató – mint 
üzemeltető – 2014. március 20. napjáig az év első felére eső, a közművezeték nyomvonalának méterben 
kifejezett hossza után ( 35,7 km – 125.-  Ft/m adómértékkel számolva) 2,8 millió Ft, szeptember 20-ig 
ismét ugyanennyi összeg, így összesen évi 5,6 millió Ft kiadást eredményez majd a tényleges üzemeltetőnél, mely 
kiléte jogilag tisztázatlan a fent írtak miatt. Amennyiben csak 2014. február, vagy március hónapban veszi 
át a a Társaság a település víziközmű-szolgáltatói tevékenység végzését, akkor teljes egészében a 
Szolgáltatót terheli,  át nem hárítható módon a közműadó minimum első félévi 2,8 millió Ft összegű terhe, viszont 
annak ellensúlyozására már az ivóvíz díjából származó bevétel a Társaság tényleges tevékenysége megkezdése időpontjából – 
akár a közműadó befizetése határideje előtt, vagy után - a Társaságot és nem a Szolgáltatót illeti, ezért ez 
értelemszerűen bevétel nélküli kiadásként, tehát  veszteségként fog megjelenni. 
Összegezve: ahhoz, hogy az önkormányzat kötelező közfeladataként rendelt víziközmű-szolgáltatás 
megszervezése, a település lakosságára számára ivóvíz biztosítása, jogszerűen valósuljon meg, ne terhelje 
sem a Szolgáltatót, sem az önkormányzatot  jogi, és  anyagi következmény a keletkező veszteség miatt, a további 
kár enyhítése érdekében, a kár okozójára való áthárítás érvényesítése érdekében, kezdeményezzük a 
Képviselő-testület által határozatba foglalt, a Polgármester úr számára adandó felhatalmazást, amely a 
Hivatal Vezetője részére (megkeresés formájában való) tájékoztatás nyújtása ezen előterjesztésbe foglalt 
jogi anomália kezelése és az előre látható jogi, anyagi, erkölcsi kár megelőzőse, annak bekövetkezése esetén 
pedig a felelősségvállalás tisztázása  érdekében szükséges intézkedések megtételét foglalja magában. 
 

 



 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Indítványozzuk tárgyi előterjesztésben és annak határozati javaslatában foglaltak megvitatását követő 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
C s a n y t e l e k, 2013. december 11. 

Tisztelettel: 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester          jegyző 
 
 
…../2013. (XII. 20.) Ökt határozat 
 
Tárgy:   víziközmű-szolgáltatás biztosítása véleményezése 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyban a Polgármester és a 
Jegyző közös írásos előterjesztésében foglaltakat, melyet változtatás nélkül elfogad és az alábbiak rögzíti. 
 

1.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy - a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 21. 
pontjában rögzített  ivóvízellátás és víziközmű-szolgáltatás biztosítása kötelező közfeladata 
ellátása, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény  és annak végrehajtására kiadott 
58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletbe foglalt közműves közszolgáltatási kötelezettség jogszerű 
teljesítésével, a közmű-szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók  a mindenkor hatályos 
jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő víziközmű-szolgáltatásban részesüljenek – 
tárgyalás folytatásával érvényesítse az Alföldvíz Zrt-vel a település víziközmű-szolgáltatása 
érdekében kötött, a 42/2013. (V. 17.) Ökt határozattal jóváhagyott  üzemeltetési-bérleti 
szerződősben foglaltakat. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen 
előterjesztésben összegzett jogi anomália soron kívüli megoldása érdekében megkereséssel éljen a 
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal Elnökéhez, kezdeményezve Csanytelek településre 
vonatkozóan a víziközmű-szolgáltatás végzésére jogosító bérleti-üzemeltetési szerződés azonnali jóváhagyását, 
annak 2014. január 01. napjával való hatályba lépésével. 

3.) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy ezen határozat 1.) pontjában írt kötelező közfeladata 
teljesítése során, önhibáján kívül keletkező, a 2.) pontban részletezett jóváhagyás hiányában előálló 
helyzetből adódó, az Alföldvíz Zrt-nek átadott, jogszerű víziközmű-szolgáltatási tevékenység 
végzése elmaradásából eredő, mindennemű anyagi kárt annak okozójára áthárít, továbbá sem jogi, sem 
erkölcsi és anyagi felelősséget nem vállal és nem visel, anyagilag nincs fedezete jótállni a jelenlegi víziközmű-
szolgáltatási tevékenység végzésével járó következményekért, így a rezsicsökkentési- és a közműadó fizetési 
kötelezettség miatt keletkező tetemes anyagi veszteségért sem.     

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  megkeresést követő soros testületi ülés  
Határozatról értesítést kap: 
 - Dr. Dorkota Lajos a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal Elnöke (Budapest) 
 - Dr. Csák Gyula az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója (Békéscsaba) 

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


