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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. augusztus 9-én kelt levelemben kezdeményeztem a Képviselő-testület által a
2012. augusztus 9-i ülésen elfogadott, „Az önkormányzat víziközmű-szolgáltatási
feladatainak ellátása a jövőben” tárgyban hozott 246/2012. (VIII.9.) számú határozat
ismételt megtárgyalását.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése
biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört: „(3) A polgármester, ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy
alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az
ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától
számított tizenöt napon belül dönt.”
A kezdeményezéssel érintett döntésben a képviselő-testület a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényből adódó ellátási kötelezettségének
hosszú távú megoldása és a törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében
kifejezte szándékát, hogy a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves
szennyvízelvezetés és –tisztítás víziközmű szolgáltatásokkal és az azokat biztosító
víziközművek üzemeltetésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) (8600
Siófok, Tanácsház u. 7., Cégjegyzékszám: 14 10 300050) gazdasági társaságot kívánja
a jövőben megbízni, amennyiben víziközmű üzemeltetési szerződés pályázati eljárás
lefolytatás nélkül megköthető a DRV Zrt.-vel a további jogszabály feltételek
fennállása esetén.
Megítélésem szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit, mivel a képviselőtestület úgy tette le előzetesen a voksát egy víziközmű-szolgáltató mellett, hogy a
többi szóba jöhető üzemeltető feltételei nem voltak ismertek, azokról az előterjesztő,
illetve a tárgyalásokkal a 72/2012. (III. 8.) számú Kt. határozatában megbízott
delegáció semmiféle tájékoztatást nem nyújtott. Arról sem kapott információ a testület,
hogy a DRV Zrt. milyen feltételeket támaszt, vagy milyen előnyt kínál. Megítélésem
szerint az egyik legfontosabb közszolgáltatás ellátásáról ilyen kevés ismeret alapján
felelőtlenség határozni, egy ilyen jelentős ügyben mélyreható szakmai alapokon
kellene nyugodnia a döntésnek. Félő, hogy a DRV Zrt.-nél nem lesz jó kezekben a
dombóvári ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés, Dombóvár nem fogja tudni
befolyásolni a cég döntéseit, tevékenységét, elképzelhető, hogy Dombóvárnak
hátránya fog abból származni, hogy a DRV Zrt. főként a Balaton környékén szolgáltat.
Ahogy már az ülésen is elmondtam, az MSZP Dombóvári Csoportja frakcióülésére a
tárgyalásokkal megbízott delegáció tagjai meghívást kaptak, a velük folytatott szakmai
egyeztetésről az ülésen kívánok tájékoztatást adni, ugyanakkor véleményem szerint a
delegációnak hivatalos beszámolót is kellene prezentálnia.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadására kérem a Tisztelt Képviselőtestületet.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 246/2012. (VIII.9.) számú
határozatát a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételten
megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a 246/2012. (VIII.9.) számú határozatát visszavonja.
2. A Képviselő-testület felszólítja a 72/2012. (III. 8.) számú határozatában
megbízott delegációt, hogy részletes beszámolót készítsen a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatóra
vonatkozó követelményeinek való megfelelés érdekében folytatott vizsgálatról
és tárgyalásokról, melyben mutassa be, hogy milyen szervezetekkel folytatott
tárgyalásokat, az egyes szervezetek milyen feltételekkel vállalnák a dombóvári
közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás
víziközmű szolgáltatások ellátását és a dombóvári víziközművek üzemeltetését.
3. A Képviselő-testület a beszámoló alapján fogja szándékát kifejezni, hogy
melyik szervezettel és milyen feltételekkel induljanak meg az üzemeltetési
szerződés megkötésére irányuló egyeztetések.
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