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ELŐTERJESZTÉS 

MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. március 30.-ai ülésére 

a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek működtetéséről, és képviseletéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 1. § (1) bekezdésének c) 

pontja alapján a törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a települési önkormányzat – mint 

ellátásért felelős – kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves 

szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. 

 

A Vksztv. 5/F. §-a alapján Marcali Város Önkormányzata, Nikla Község Önkormányzata, Csömend 

Község Önkormányzata az azonos működési területen lévő Marcali, Nikla, Csömend 

szennyvízelvezető és tisztító rendszer tekintetében ellátásért felelősnek minősülnek. 

 

Mivel a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, az érintettek 

közösségének a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban – közös megegyezéssel, írásos megállapodás 

formájában – maguk közül ki kell jelölniük a képviseletükben eljáró ellátásért felelőst.  

Javaslom Marcali Város Önkormányzata, Nikla Község Önkormányzata, Csömend Község 

Önkormányzata képviseletükben eljáró ellátásért felelősnek Marcali Város Önkormányzatát kijelölni.  

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti 

képviseletről szóló előterjesztést, az előterjesztéshez csatolt megállapodás-tervezetet és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös ellátási felelősséggel érintett 

víziközmű-rendszerek feletti képviseletről az alábbiak szerint határoz: 

 

1. Marcali, Nikla, Csömend szennyvízelvezető és tisztító rendszer (Marcali Város 

Önkormányzata, Nikla Község Önkormányzata, Csömend Község Önkormányzata azonos 

működési területen lévő) víziközműveinek üzemeltetése tekintetében, képviseletükben eljáró 

ellátásért felelősnek Marcali Város Önkormányzatát jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közös ellátási felelősséggel érintett 

víziközmű-rendszer működtetéséről, és képviseletről szóló megállapodás aláírására. 
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Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2017. március 27. 

 

                                                                                               Dr. Sütő László 

            Polgármester 
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Tulajdonosi megállapodás 

a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszer működtetéséről 

 

Amely létrejött a 

a DRV_S_305 számú víziközmű-rendszer üzemeltetéséről az alábbiakban felsorolt tulajdonosok 

Tulajdonos 

 
Cím Adószám Képviselő 

Marcali Város Önkormányzata 

 
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 15731436-2-14 

Dr. Sütő László 

Polgármester 

Csömend Község Önkormányzata 

 
8700 Csömend, Árpád u. 2. 15400743-1-14 

Szabó István 

Polgármester 

Nikla Község Önkormányzata 8706 Nikla, Berzsenyi u. 51. 15396846-1-14 

Dr. Fülöpné 

Kesztyűs Ágota 

Polgármester 

    

(továbbiakban külön-külön: Települési Önkormányzat; együttesen: Települési Önkormányzatok) 

 

mint ellátásért felelősök között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett. 

 

I. PREAMBULUM 

 

Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy víziközmű-szolgáltatásról szóló2011. évi CCIX törvény 

(továbbiakban: Vksztv.) 5/F. §-a alapján ellátásért felelősnek minősülnek az alábbi Víziközmű-

rendszer tekintetében 
 

Víziközmű-rendszer megnevezése 

 

MEKH azonosító kód DRV azonosító kód 

Marcali –  Csömend – Nikla  

közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás 

21-18500-1-003-01-01 DRV_S_305 

 

Marcali –  Csömend – Nikla közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás megnevezésű víziközmű 

rendszerből Marcali Város Önkormányzata 34% tulajdoni hányaddal, Nikla Község Önkormányzata 

47% tulajdoni hányaddal, Csömend Község Önkormányzata19% tulajdoni hányaddal rendelkezik az 

alábbi vagyontárgyak és azok 2015. évi vagyonértékelése alapján:  

 
Objektum db Hossz 

(m) 

Pótlási költség 

(Ft) 

Vagyonérték 

(Ft) 

Település Tulajdonos 

Szennyvízátemelők 3 0 23 244 000 11 881 980 CSÖMEND Marcali 

szennyvízelvezető 

tulajdonközösség 

Szennyvízátemelők 2 0 15 421 200 8 825 082 Marcali-

Boronka 

Marcali 

szennyvízelvezető 

tulajdonközösség 

Szennyvízátemelők 4 0 31 359 900 17 260 820 NIKLA Marcali 

szennyvízelvezető 

tulajdonközösség 

Szennyvízelvezető 

hálózat 

0 6595,67 171 789 596 130 560 093 CSÖMEND Marcali 

szennyvízelvezető 

tulajdonközösség 

Szennyvízelvezető 

hálózat 

0 3513,40 122 227 000 90 447 980 Marcali-

Boronka 

Marcali 

szennyvízelvezető 

tulajdonközösség 

Szennyvízelvezető 

hálózat 

0 5520,69 171 324 237 130 206 421 NIKLA Marcali 

szennyvízelvezető 

tulajdonközösség 
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A Vksztv. 1. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a törvényben meghatározottak szerint az állam vagy 

a települési önkormányzat – mint ellátásért felelős – kötelessége és joga gondoskodni a közműves 

ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-

szolgáltatási feladatok elvégzéséről. 

 

A Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy a Vksztv. hatályba lépését megelőzően külön-külön 

rendelkezhettek a tulajdonukat képező víziközművek működtetéséről, üzemeltetéséről oly módon, 

hogy a bérleti-üzemeltetési vagy koncessziós szerződést kötöttek a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-

vel. 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. számára 

1839/2013. számon víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt adott, melyet 1869/2014. számú 

határozatával kiegészített, és 1872/2014, 2934/2014, 701/2015, 5563/2015, 6605/2015, 431/2016, 

1086/2016 és VKEFFO_2016/4406-1 (2016) számú határozataival módosított. A működési 

engedélyben foglaltak szerint az ellátásért felelősök meghatározása víziközmű-rendszerenként 

történik. 

 

A Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy ellátásért felelősként közös érdekük a Víziközmű-

rendszer biztonságos, hatékony üzemeltetése, az ellátott felhasználók számára biztosítandó minél 

magasabb színvonalú szolgáltatás érdekében.  

 

A Települési Önkormányzatok célja Jelen Megállapodásban rögzítettek szerint a Települési 

Önkormányzatok területén működő Víziközmű-rendszer egységes elvek mentén történő működtetése 

és üzemeltetése. 

 

Fentiek érdekében a Települési Önkormányzatok az alábbiakban állapodnak meg: 

 

II. Jelen Megállapodás tárgya 

 

Jelen Megállapodásban a Települési Önkormányzatok rögzítik a Víziközmű-rendszer 

együttműködésben történő közös működtetése, közös üzemeltetése érdekében a Vksztv. alapján az 

ellátásért felelőst terhelő feladatokkal kapcsolatos képviseleti jog tartalmát és a képviselő személyét 

különös tekintettel az alábbiakra: 

A fent megjelölt objektumok a fenti megosztás szerint az Ellátásért Felelős Települési 

Önkormányzatok közigazgatási határain belül találhatóak. A viziközmű rendszert a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban DRV Zrt.) üzemelteti. 

A Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy a fenti vagyonelemeket az ott megjelölt tulajdoni arány 

és vagyonérték szerint tartják nyilván. Ennek megfelelően történik a DRV. Zrt. felé a használati díj 

kiszámlázásra mindhárom Ellátásért Felelős részéről. Amennyiben az Ellátásért Felelősök tulajdoni 

aránya, vagy a vagyonelemek értéke változik, kötelesek e megállapodás erre vonatkozó pontját 

módosítani. 

 

III. Képviseleti jog meghatározása 

 

A Jelen Megállapodás aláírásával a Települési Önkormányzatok, mint ellátásért felelősök megbízzák 

és meghatalmazzák Marcali Város Önkormányzatát, a Jelen Megállapodás hatálya alatt a 

Víziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos képviselet ellátásával, helyettük és nevükben a Jelen 

Megállapodásban meghatározottak szerinti eljárásra.  

Marcali Város Önkormányzata a Jelen Megállapodás aláírásával a megbízást és meghatalmazást 

elfogadja. 

 

A Települési Önkormányzatok kötelezik magukat arra, hogy megteszik azokat az intézkedéseket, 

meghozzák azokat a testületi és egyedi döntéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a megbízás és a 

meghatalmazás érvényes jogügylet legyen.  
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A Jelen Megállapodás hatálya alatt a Víziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos képviselet 

ellátásával kapcsolatban Települési Önkormányzatok az alábbiakat rögzítik:  

 

A Települési Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Valamennyi, a közös tulajdonú 

víziközművet érintő kérdésben mindhárom önkormányzat képviselő-testülete jogosult döntést hozni, 

azzal, hogy a képviseletre jogosult önkormányzat polgármesterét megbízzák a döntés illetékesek 

részére történő továbbítására. Amennyiben a hatóságok részéről történik döntés (vagy egyéb 

tájékoztatás) melyről csak a képviseletre jogosult önkormányzat kap értesítést, a képviseletre jogosult 

önkormányzat polgármestere köteles a másik önkormányzatot haladéktalanul értesíteni, a részére 

megküldött levelet, dokumentumokat továbbítani. 

 

IV. Települési Önkormányzatok költségviselése 

A Települési Önkormányzatok a víziközmű rendszeren fennálló tulajdoni arányuk alapján 

kiszámlázott használati díjat elkülönített számlán, kizárólag a víziközmű rendszer karbantartására, 

felújítására, pótlására fordíthatják.   

A Települési Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a tulajdonosi jogaikat a közigazgatási 

határaikon belül meglévő víziközmű tárgyak tekintetében gyakorolják. Ennek keretében jogosultak a 

víziközmű tárgyak pótlásának, javításának, esetleges cseréjének megrendelésére.  

A víziközmű további bővítése esetén, az Ellátásért Felelős önkormányzat köteles a bővítés költségét 

fedezni, amelyik település közigazgatási határán belül található a bővíteni kívánt objektum.  Abban az 

esetben, ha a víziközmű bővítése/fejlesztése csak az egyik település érdekét szolgálja, ugyanakkor a 

beruházás megvalósítása mindkét, vagy mindhárom települést érinti, az Ellátásért Felelősök – 

képviselő-testületi döntés alapján – külön megállapodásban rendelkeznek a beruházáshoz való 

tulajdonosi hozzájárulásról, és a költségek viseléséről.   

 

Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy a Vksztv. 9. § (4) bekezdése alapján az ellátásért felelősök 

e törvényben meghatározott kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt 

költségeket - eltérő megállapodás hiányában – a víziközmű-rendszeren fennálló vagyoni érdekeltségük 

nettó könyv szerinti értéke arányában viselik. 

 

V. Hatály 

 

Települési Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Jelen Megállapodás hatálya a Jelen 

Megállapodásban meghatározott Víziközmű-rendszer felett tulajdonnal rendelkező mindenkori 

ellátásért felelősökre terjed ki, és a Települési Önkormányzatok, mint szerződő felek személyében 

bekövetkező változás külön Megállapodás-módosítást nem igényel, az a Jelen Megállapodás hatályát 

nem érinti. (Személyi hatály)  

 

Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy Jelen Megállapodás valamennyi szerződő fél aláírását 

követően, az utolsó aláírás napján lép hatályba.   

 

Települési Önkormányzatok rögzítik, hogy a Jelen Megállapodást a víziközmű-rendszer 

üzemeltetésére kötendő Megállapodás megkötése és az abban foglalt jogok érvényesítése, 

kötelezettségek közös teljesítése érdekében kötik, ezért Jelen Megállapodás megszűnése a víziközmű-

rendszerre vonatkozó bérleti – üzemeltetési szerződés időbeli hatályának lejártához igazodik. 

Amennyiben a bérleti – üzemeltetési szerződés bármely okból megszűnik, a Települési 

Önkormányzatok erre vonatkozó ellentétes megállapodása hiányában a Jelen Megállapodás 

egyidejűleg hatályát veszti. (Időbeli hatály) 

 

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok az 

irányadók. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogszabályváltozás folytán Jelen Megállapodást 

módosítják. 
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Jelen Megállapodást a Települési Önkormányzatok gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Dátum:  Marcali, 2017. április …   Csömend, 2017. április …        Nikla, 2017. április … 

 

 

 

Aláírások:    Dr. Sütő László           Szabó István   Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota 

    Polgármester           Polgármester   Polgármester 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-

rendszer működtetéséről szóló tulajdonosi megállapodást …./2017. (IV. …) számú határozatával 

jóváhagyta. 

 

Nikla Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-

rendszer működtetéséről szóló tulajdonosi megállapodást …./2017. (IV. …) számú határozatával 

jóváhagyta. 

 

Csömend Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös ellátási felelősséggel érintett 

víziközmű-rendszer működtetéséről szóló tulajdonosi megállapodást …./2017. (IV. …) számú 

határozatával jóváhagyta. 
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