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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

2017. június 22.-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Megállapodás megkötése a Kecskemét – Kerekegyháza – Helvécia – Ballószög - 

Városföld települések szennyvízelvezetését biztosító víziközmű-rendszerre vonatkozóan 

az ellátásért felelős önkormányzatok közösségének képviseletéről. 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

A közgyűlés a 361/2012. (XII.13.) KH. számú határozatában (a továbbiakban Határozat) döntött a 
közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést szolgáló, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) 79.§ (1) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonába átszálló ágazati víziközművekkel kapcsolatos kérdésekről. 
A Határozat alapján az önkormányzat tulajdonába került víziközművekre vonatkozóan- ágazatonként 
külön okiratban- a bérleti- üzemeltetési szerződések kerültek megkötésre. 
 

A Vksztv 1.§ (1) bekezdés c) pontja deklarálja az ellátási felelősség elvét, melynek értelmében az 
állam vagy a települési önkormányzat (együttesen ellátásért felelős) kötelezettsége, és joga 
gondoskodni a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítással kapcsolatos víziközmű-

szolgáltatási feladatok elvégzéséről. 
 

2006-2008 között ISPA-beruházás keretében közműves szennyvízelvezetési feladatok ellátását 
biztosító víziközművek valósultak meg, melyek több település (Kecskemét- Kerekegyháza- Helvécia 
Ballószög- Városföld) közműves szennyvízelvezetését biztosítják. A beruházás keretében 
megvalósult víziközművek az érintett önkormányzatok közös tulajdonában vannak. 
 

A Vksztv. akkor hatályban volt 9.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 2013. május 30.-án 
ellátásért felelősök szándéknyilatkozatot írtak alá, arra vonatkozóan, hogy a szennyvízelvezetést 
biztosító rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közösségének 
képviseletében - a Vksztv.-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 
érdekében - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata járjon el. 
 

A Vksztv. 2016. július 4.-től hatályos 5/G.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében, ha a víziközmű-

rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, akkor az érintettek az ellátásbiztonság 
követelménye érdekében írásban megállapodnak az ellátásért felelősök képviseletéről. 
 

Időközben a jogszabály módosult, ezért megállapodást kell kötni a szándéknyilatkozatban foglaltak 

figyelembevételével. 
 

A Vksztv. 83.§ (3a) bekezdése rögzíti, hogy amennyiben egy adott víziközmű-rendszeren több 
ellátásért felelős tulajdonnal rendelkezik, és több üzemeltetési jogviszony van hatályban, a 
jogviszonyokat egy szerződésbe kell foglalni 2017. december 31.-ig. Ellátásért felelősök 
megállapodása értelmében a szerződéssel kapcsolatban Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata jogosult eljárni, mint Gesztor.  
 



Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentieknek megfelelően a határozat-tervezet és a melléklet szerinti 
megállapodás-tervezet elfogadásával döntsön Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a 

tagönkormányzatok képviseletével megbízott ellátásért felelős kijelöléséről. 
 

 

 

Kecskemét, 2017. június 1. 

 

 

 

                                                                                                 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

    alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2017. (………) határozata 

 

Megállapodás megkötése a Kecskemét – Kerekegyháza – Helvécia – Ballószög - Városföld 
települések szennyvízelvezetését biztosító víziközmű-rendszerre vonatkozóan az ellátásért 
felelős önkormányzatok közösségének képviseletéről. 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester fenti tárgyban készült 13866-1/2017. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A közgyűlés megerősíti a 13/2013. (V.30.) határozattal jóváhagyott Szándéknyilatkozatban 
foglaltakat, és egyetért azzal, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 5/G.§-ban foglaltak alapján, a szennyvízelvezetési feladatok körében a Kecskemét- 
Kerekegyháza- Helvécia- Ballószög-Városföld települések szennyvízelvezetést biztosító 
víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező, ellátásért felelős önkormányzatok 
közösségének képviseletében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a 
legnagyobb lakosságszámú település járjon el. 
 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kerekegyháza, Helvécia, Ballószög és Városföld településekkel 
a határozat melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése érdekében. 

 

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

 

 

 

Határidő: 2017. július 1. 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


