
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

 „Nyílt ülésen tárgyalandó” 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A Képviselő-testület 2017. április 26.-ai ülésére 
 
 

Tárgy:  A víziközmű rendszerre vonatkozó, ellátásért felelősök által megkötendő, az ellátásért 
felelősök képviseletéről szóló írásbeli megállapodás megkötése 
 

 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

A Kistarcsa és Kerepes településeket ellátó ivóvíz és szennyvízhálózat a két település közös 
tulajdonát képezi. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: „Víziközmű törvény”) 1. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a törvényben 
meghatározottak szerint a települési önkormányzat – mint ellátásért felelős – kötelessége és 
joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és 
tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. Mivel a víziközmű-
rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, az érintettek közösségének a 
víziközmű-rendszerrel kapcsolatban – közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában 
– maguk közül ki kell jelölniük a képviseletükben eljáró ellátásért felelőst. 
 
A Vízkiközmű törvény 2016. július 4. napjáig hatályban lévő 9. § (2) és (3) bekezdése alapján 
a közös tulajdonnal érintett víziközmű-rendszerek vonatkozásában – külön megállapodás 
hiányában – nagyobb lakosságszámmal rendelkező településként Kistarcsa Város 
Önkormányzata minősült a településeket képviselni jogosult képviselőnek. Ezen 
rendelkezések azonban már hatályukat vesztették.  A Víziközmű törvény hatályos 5/G. §-a az 
ellátásért felelősök képviseletéről az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

5/G. § (1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik (a 
továbbiakban: közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az érintettek 
az ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban megállapodnak 

 a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott 
jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről, 

 b) az ellátásért felelősök képviseletéről. 
 (2) Az ellátásért felelősök az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást egyszerű 

többséggel hozzák meg, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren 
fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul. 

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást az ellátásért felelősök képviselője az 
aláírástól számított 30 napon belül megküldi a Hivatalnak. 
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 (4) Ha az (1) bekezdésben meghatározott kérdésben a (2) bekezdés szerint azonos szavazati 
arány alakul ki, a döntést a tárgyév január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel 
rendelkező ellátásért felelős szavazata határozza meg. 

 (5) A közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer tulajdonosai eltérő 
megállapodás hiányában a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségük nettó 
könyv szerinti értéke arányában viselik az ellátásért felelős számára meghatározott 
feladatokkal járó terheket. 
 
A víziközmű törvény 61/B. § (3) bekezdés e) pontja szerint a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „Hivatal ”) által vezetett Nemzeti Víziközmű 
Nyilvántartásban fel kell tüntetni a víziközmű működtetésben érintett ellátásért felelősök 
nevét, ha a működtetésben több ellátásért felelős is érdekelt azt is, hogy a képviseletüket ki 
látja el. 
 

A fentiekre tekintettel a Hivatal mind az ivóvízhálózat, mind a szennyvízhálózat tekintetében 
felhívást intézett a jelenleg közös képviseletet ellátó Kistarcsa Város Önkormányzata felé, 
amelyben felkérte az ellátásért felelős önkormányzatokat, hogy a két víziközmű rendszerhez 
kapcsolódó képviseleti jogosultságot vizsgálják felül, az ellátásért felelősök képviseletéről 
szóló írásbeli megállapodást kössék meg, azt a Hivatal részére küldjék meg, valamint a 
víziközmű rendszereken fennálló tulajdoni arányokról a Hivatalt tájékoztassák.  A vonatkozó 
felhívásokat az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteként csatlom.  
  

A felhívásra tekintettel előkészítésre került az ellátásért felelősök képviseletét rendező 
megállapodás tervezete, mely az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. A megállapodás 
alapján a két ellátásért felelős közös képviseletét továbbra is Kistarcsa Város Önkormányzata 
látná el. 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a megállapodást megvitatni és elfogadni szíveskedjen.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerepes Város Önkormányzattal 
közös tulajdonban álló víziközmű rendszerek tekintetében Kistarcsa Város 
Önkormányzatát jelöli az ellátásért felelősök közös képviseletének ellátására. A 
Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, az ellátásért 
felelősök képviseletéről szóló írásbeli megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
megállapodást aláírást követően küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatal részére, valamint az érintett víziközmű rendszerek vonatkozásában 
a tulajdoni arányok megjelölését a Hivatal részére jelentse be. 
 

Határid ő: azonnal, illetve 2017. április 30. napja 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

  

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

Kistarcsa, 2017. április 13. 
 

                                                                                                                        Solymosi Sándor  
     polgármester      

 


