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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

          Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága 

2016. június 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete 5.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. június 14. 

 

 

                             Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                   alpolgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……./2016. (VI. 28.) VPB. számú határozat 

Víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 6442-5/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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Az előterjesztést készítette: Dr. Mayer Endre irodavezető 

Szervezési és Jogi Iroda 

Dr. Kovács Endre Miklós osztályvezető 

    Jogi Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT-TERVEZET 

                                      

Döntési változatok száma:  1 

 

Mellékletek:   4  

 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

 

 

 …./2016. (VI.28.) VPB. sz. hat.  

   

Törvényességi észrevételem nincs: 
 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere   

                                                                             

 6442-4/2016. 

          

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

 2016. június 30-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A KEOP-1.3.0./09-11-2011-0023 azonosítószámú „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 

Vízminőség-javító projekt (a továbbiakban: Kék-víz projekt) keretében megvalósult munkálatok 

folyamán a kecskeméti I. és II. sz. vízmű telepen kicserélésre kerültek egyes vezetékek. A 

kicserélésre került eszközöket szintén a Kék-víz projekt keretében pótolták. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 5.§ (5) bekezdés a) 

pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi 

a helyi önkormányzat tulajdonában lévő közmű. Az Nvtv. 5.§ (6) bekezdése szerint a 

korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés az (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti nemzeti 

vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati 

feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 

 

A fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve az eszközök tehát egészen addig, amíg a 

víziközmű-szolgáltatást, mint közfeladat ellátását szolgálták, a korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyon körébe tartoztak. Tekintettel azonban arra, hogy a fenti eszközök részben a 

természetes elhasználódás, elavulás miatt eredeti rendeltetésüknek már nem feleltek meg, 

ténylegesen a működési feladatok ellátásához már nem voltak szükségesek. Azok a selejtezést 

követően forgalomképessé váltak, ezért elidegenítésükre lehetőség nyílt. 

 

Mindezekre tekintettel a projekt megvalósítása során a rekonstrukciós munkálatok miatt 

feleslegessé vált, kicserélt régi vezetékek selejtezéséhez, hasznosításához, valamint 

fémkereskedelmi engedélyköteles anyagként történő kezeléséhez a tulajdonos Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulása volt szükséges, melyről Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése korábban a 271/2014. (XI. 13.) határozatával, valamint 

a 296/2015. (XII. 17.) határozatával döntött.  

 

A Kék-víz projekt lezárása után a BÁCSVÍZ Zrt. az elvégzett munkálatokat követően a tényleges 

állapotnak megfelelően pontosította a fenti két határozat mellékletét képező, és a kecskeméti I.-

II. számú vízműtelepen elbontásra került, selejtezésre szánt, elhasználódott eszközök tételes 

kimutatását. Az előbbiekre tekintettel szükségessé vált a fentebb részletezett határozatok 

módosítása, a korábban elfogadott selejtezési listák kiegészítésére. A jelen határozat mellékletét 

képező, kiegészítő listákban megjelölt eszközök leselejtezéséről, illetőleg hasznosításáról, 

valamint fémkereskedelmi engedélyköteles anyagként történő kezeléséről a fentebb 

részletezettek alapján szintén a Tisztelt Közgyűlés jogosult dönteni.   

 

  

 



 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy a fémkereskedelemről szóló 2013. évi 

CXL. törvény 3.§ (7) bekezdése szerint, ha a saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos építési-, 

bontási tevékenység következtében termelődő fémhulladék tulajdonosa nem minősül 

fémkereskedőnek, úgy a fémhulladékot az ingatlantulajdonos a fémkereskedő részére történő 

értékesítést megelőzően a székhelye szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes 

vámszervéhez történt előzetes bejelentés mellett, annak visszaigazolását követően értékesítheti. 

Az ügyintézési határidőre tekintettel az előzetes bejelentés visszaigazolása akár 1 hónapot is 

igénybe vehet.  

 

Mindezeket figyelembe véve javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés járuljon hozzá a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 271/2014. (XI. 13.) határozata, valamint a 

296/2015. (XII. 17.) határozata módosításához. 

 

Az előterjesztést a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta.  

  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni 

szíveskedjen. 

Kecskemét, 2016. június 14. 

    

                     

 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás     

                 alpolgármester  



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2016. (VI. 30.) határozata 

Víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula 

Tamás alpolgármester 6442-4/2016. számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 271/2014. (XI. 13.) határozata mellékletét képező selejtezési listát a jelen 

határozat 1-3. mellékletét képező listával kiegészíti. 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 296/2015. (XII. 17.) határozata mellékletét képező selejtezési listát a 

jelen határozat 4. mellékletét képező listával kiegészíti. 

 

3. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

fémhulladék értékesítéséhez szükséges intézkedéseket, bejelentéseket és 

nyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 


