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A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges,  

 
 III./2017.09.26. számú előterjesztés 

 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. 09. 26. napján 17.  00 órakor megtartandó ülésére 

 

Döntés a szennyvíz víziközmű-rendszer felett tulajdonjoggal rendelkező 
ellátásért felelősök képviseletéről szóló írásos megállapodásról 

 
 

 

 

Előterjesztő: Figler János polgármester  
 
Készítette:     
                       
Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr Kohány András jegyző 
                                                                           
 

 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2017. március 24. napján 
érkezett levelében megkereste Őcsény Község Önkormányzatát és kérte, hogy 
vizsgálja felül az Önkormányzat tulajdonát is képező szennyvíz víziközmű-
rendszerhez kapcsolódó képviseleti jogosultságot, illetve tájékoztassa a Hivatalt a 
tulajdoni arányokról, továbbá csatolja a víziközmű-rendszeren tulajdonjoggal 
rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről szóló írásbeli megállapodást. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) - 
2016. július 4. napjáig hatályban lévő -  9. § (2) és (3) bekezdései értelmében a 
víziközmű-rendszer tekintetében jelenleg Őcsény Község Önkormányzata a 
bejegyzett képviselő.  
 
A Vksztv. 5/G. §-a értelmében  

(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 
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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. 

(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. 
 
 
Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy Őcsény 
Község Önkormányzata továbbra is ellátja a képviseletet a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal felé a szennyvíz víziközmű-rendszer tekintetében. 
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal felé a képviseletet továbbra is Őcsény Község Önkormányzata lássa el. 
Ehhez azonban - a Vksztv. 5/G. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - 
szükség van a szennyvíz víziközmű-rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért 
felelős valamennyi település, tehát Sárpilis Község Önkormányzata képviselő-
testületének az elfogadó nyilatkozatára is, továbbá az előterjesztés mellékletében 
foglalt tartalmú írásbeli megállapodás valamennyi település általi aláírására. 
 
Az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom: 
 
                                                                        HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy Őcsény Község 
Önkormányzata továbbra is ellássa a képviseletet a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
felé a szennyvíz víziközmű-rendszer tekintetében. 
Felhatalmazza továbbá Figler János polgármestert, 
hogy a képviseletről szóló, az előterjesztés mellékletét 
képező írásbeli megállapodást aláírja.  
 
Felelős:  Figler János polgármester 
Határidő: 2017. 09.27. 
Határozatról értesül: 1. Decs Nagyközség  
     Önkormányzata 

        2. Őcsény Község   
     Önkormányzata 

     3. Várdomb Község  
     Önkormányzata 

     4. Irattár 
 
Sárpilis, 2017. szeptember 22. 
                                                          Figler János 

 polgármester 














