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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. november 16-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: Víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési 

szerződések módosítása 

 

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a 40/2017. (VII.22.) számú határozatával döntött a Komló Város és 

kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről szóló 

megállapodás megkötéséről, melynek alapján az ellátásért felelősök képviseletét Komló 

Város Önkormányzata látja el. Az érintett önkormányzatok polgármesterei – képviselő-

testületi döntést követően – a megállapodásokat aláírták. A gesztori megállapodások a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak részére is megküldésre kerültek. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 5/H.§  (1) 

bekezdése szerint “Egy víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről - ideértve a közös 

ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszert is - egy üzemeltetési szerződés 

rendelkezhet.” A Baranya-Víz Zrt. e törvényi előírás alapján 2017 októberében megkereste 

önkormányzatunkat azzal, hogy a Vksztv. hivatkozott rendelkezése szerint az eddigi, 

településenként megkötött üzemeltetési szerződéseket egybe kell foglalni, és az általa 

előkészített, egybefoglalt szerződéseknek az érintett települési önkormányzatok képviselő-

testületei által történő elfogadása, és a polgármesterek általi aláírása szükséges. A 

megkeresés, és annak mellékletei – köztük az egybefoglalt szerződések tervezetei – jelen 

előterjesztés 1-5. számú mellékleteit képezik. 

 

A Vksztv. rendelkezései szerint az üzemeltetési megállapodásokat víziközmű-rendszerenként 

kell megkötni, azaz egy víziközmű-rendszerre egy üzemeltetési megállapodás köthető. Mánfa 

község vonatkozásában korábban az ivóvíz- és szennyvíz víziközmű-rendszerekről is egy 

(azonos) üzemeltetési szerződés rendelkezett, az ivóvízellátó víziköz-műrendszert fenntartó 

önkormányzatok azonban Komló Város Önkormányzat gesztorságával a fentiek szerint külön 

megállapodást írnak alá. Ezért a Komló Város szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-

rendszerre vonatkozó üzemeltetési megállapodás is önálló megállapodásként „válik ki” a 

korábbi üzemeltetési szerződésből. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati 

javaslatot támogatni szíveskedjék!  

  

 



 

Határozati javaslat 

  

A képviselő-testület - a polgármester előterjesztése alapján - megvitatta az 

„Víziközműrendszerek üzemeltetési szerződéseinek egybefoglalása” című előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozza:   

 

1) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a II.1. számú Komló Város és kistérségi 

ivóvízellátó víziközmű-rendszerre, a II.24. számú Komló Város és kistérségi 

szennyvízelvezető víziközműrendszerre az egyes települési önkormányzatok által 

megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések egybefoglalásra kerüljenek. 

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 4-5. számú 

mellékleteit képező megállapodásokat aláírja, és a megtett intézkedésről a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt tájékoztassa. 

  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina  polgármester 

 

 

 

Mánfa, 2017. november 14. 

 

 

        Hohn Krisztina  

  polgármester 


