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Tisztelt Képviselő-testület!
2011. decemberben elfogadott víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
megteremti a víziközmű-szolgáltatás kereteit és alapelveit. A törvény célja a nemzeti
víziközmű vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés,
a fogyasztóvédelem széles körű érvényesülését szolgáló víziközmű-szolgáltatási feltételek
biztosítása és az átlátható szabályozás.
A törvény szerint a jövőben víziközmű-szolgáltatás csak a Magyar Energia Hivatal által
kiadott engedély alapján végezhető. Víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt az a
korlátolt felelősségű társasági vagy zárt körűen működő részvénytársasági formában
működő gazdasági társaság kaphat, amely megfelel a jogszabályban meghatározott
feltételeknek. Az engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az
engedélyben meghatározott ellátási területen a víziközmű-szolgáltatás nyújtására.
A 2012. július 1-én víziközmű-szolgáltatást végző köteles 2013. május 31-ig víziközműszolgáltatói engedély iránti kérelmet benyújtani a Hivatalhoz. A Hivatal első alkalommal
legalább 50 ezer felhasználói egyenérték elérése esetén is kiadhatja a működési engedélyt a
víziközmű-szolgáltató részére. Az így kibocsátott működési engedélyt a Hivatal visszavonja
2014. december 31. napjával, ha az engedélyben foglalt felhasználói egyenérték nem éri el a
100 ezret, 2016. december 31. napjával, ha a felhasználói egyenérték nem éri el a 150 ezret.
A törvényi feltételeknek való megfelelés érdekében el kell dönteni, hogy az önkormányzat
milyen irányban keres partnereket. Több kezdeményezés is indult a törvényi feltételeknek
megfelelő gazdasági társaság alapítására. Javaslom, a képviselő-testület bízzon meg egy
háromfős delegációt a lehetőségek megvizsgálása és tárgyalások folytatása érdekében. A
delegáció tagjának javaslom Szücs Istvánt, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű
Kft. ügyvezetőjét, Szigethy Istvánt, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
felügyelőbizottsága elnökét és Kerényi Zsolt alpolgármestert.
Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglalt ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében
kifejezi szándékát, hogy részt vesz egy, az önkormányzatok közös tulajdonában lévő
víziközmű-szolgáltató gazdasági társaság kialakításában.
2. A Képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben
meghatározott feltételeknek megfelelő gazdasági társaság kialakítása érdekében háromfős
delegációt bíz meg, hogy az Önkormányzat képviseletében tárgyalásokat folytasson és ezek
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a delegáció tagjának
a következő személyeket választja:

- Kerényi Zsolt alpolgármester
- Szücs István ügyvezető, Dombóvár és Környéke Víz – és Csatornamű Kft
- Szigethy István felügyelőbizottság elnöke, Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft.
Határidő: azonnal
Felelős: delegáció
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
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