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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. november 22-én tartandó ülésére 
 
Tárgy: Víziközmű-rendszert érintő döntések meghozatala  
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 83.§ (3a) bekezdésében az 
önkormányzatoknak, mint ellátásért felelősöknek, kötelezettségként határozta meg, hogy 
amennyiben egy víziközmű rendszeren több önkormányzat rendelkezik tulajdonnal, és több 
üzemeltetési szerződés van hatályban szükséges egy szerződésbe foglalni a bérleti-üzemeltetési 
szerződéseket. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 226/2017. (X.26.) határozatában 
döntött a közműves szennyvízhálózatra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés 
megkötéséről.  
 
A 2017. november 24-én kelt bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésével Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, Kerekegyháza Város Önkormányzata, Ballószög Község 
Önkormányzata, Helvécia Nagyközség Önkormányzata, továbbá Városföld Község 
Önkormányzata, mint ellátásért felelősök, továbbá a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BÁCSVÍZ Zrt.), mint víziközmű-
szolgáltató eleget tettek fenti kötelezettségüknek, és hét bérleti üzemeltetési szerződésben 
rögzített kondíciókat foglalták egy szerződésbe. Az említett hét szerződés egyike a 
2003/HU/16/P/PE/019 azonosító számú ISPA projektre vonatkozó üzemeltetési szerződés, ami 
2018. december 31. napjáig, határozott időre került megkötésre, a további hat szerződés 
határozatlan időre jött létre. Ezeket a szerződéseket váltotta fel egységes szerkezetbe foglalva 
a jelenleg még 2018. december 31. napjáig hatályos bérleti-üzemeltetési szerződés. 
 
Ellátásért felelősök 2018. május 16-án megbízási szerződést kötöttek a BÁCSVÍZ Zrt.-vel a 
víziközművek és azok tartozékaira vonatkozó vagyonértékelés tárgyában. A BÁCSVÍZ Zrt. a 
megbízásban foglaltaknak határidőben eleget tett, a vagyonértékelés 2018. október 31-én 
elkészült. A vagyonértékelésről készített összesítő táblázat a jelen előterjesztés mellékletét 
képezi, míg a vagyonértékelés teljes terjedelmében a Jogi Osztályi Vagyongazdálkodási 
Csoportjánál (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fe. 10. sz. irodában) megtekinthető. 
 
Tekintettel arra, hogy az egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési szerződés 2018. 
december 31-én hatályát veszti, továbbá a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 83.§ (3a) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében szükséges az új 
bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése 2019. január 1-től határozatlan időre. Ezen bérleti-
üzemeltetési szerződés mellékleteit képezi a szerződő felek vagyonelemeinek és azok 
tartozékainak tételes felsorolását tartalmazó listák. Az előbb említett mellékletek a 2018. 
október 31-én elkészült vagyonértékelés alapján kerülnek meghatározásra, ezért kérem a 
Tisztelt Közgyűlést a vagyonértékelés elfogadására. 
 



 
 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet 
szerinti döntést meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2018. november 6. 
                                                                                                                     
 
                                                                                                     dr. Szeberényi Gyula Tamás  
                                                                                                                 alpolgármester 
 
  



 
 

 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2018. (XI. 22.) határozata 
Víziközmű-rendszert érintő döntések meghozatala  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 29557-1/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a 2019. január 1-től hatályos bérleti-üzemeltetési 

szerződést, a határozat melléklete szerinti tartalommal. A közgyűlés felkéri dr. 
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására. 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2018. október 31-én kelt vagyonértékelést elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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