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        A javaslat elfogadásához 
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        szükséges! 
 
 
 
 
 
 
 
 

J A V A S L A T 
 

a 2011. évi CCIX. törvény és módosításainak megfelelő ÉRV ZRT által tett 
üzemeltetési ajánlat megtárgyalására 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés 2011. december 30-án fogadta el a Víziközmű szolgáltatásról 
rendelkező 2011. évi CCIX. törvényt. Ugyancsak az Országgyűlés 2012. július 
9-i ülésén tárgyalta a T/7309/29 számú az egyes víziközmű-szolgáltatásokkal 
kapcsolatos törvények módosításáról rendelkező törvényjavaslatot. 
A parlament megszavazta a javaslatot, de annak kihirdetésére még nem került 
sor. 
Az elfogadott törvényjavaslat 29. §-a  a Vksztv. 45.§-át a következőképpen 
módosította: 
 
45.§ /1/ A víziközmű-üzemeltetés e törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben meghatározott részeinek kiszervezéséhez a Hivatal előzetes 
engedélye, további nevesített részeinek kiszervezéséhez a Hivatal előzetes 
tájékoztatása szükséges. 
 
/2/ A kiszervezés nem eredményezheti azt, hogy az engedélyezési kötelezettség 
alá eső kiszervezett tevékenységek szerződési értékének összege az adott évben 
a víziközmű-szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevétel tíz százalékát 
meghaladja. 
 
/3/ Kiszervezett tevékenységet kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvény 
szerinti átlátható gazdálkodó szervezet végezhet. Kiszervezés esetében a 
víziközmű-szolgáltató úgy felel a jogszabályban vagy hatósági határozatban 
meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga 
végezné. 
 
/4/ A kiszervezés mértékének a /2/ bekezdésben foglalt korlátozásába nem 
számít bele, amennyiben a kiszervezés 2012. július 15. napján víziközmű-
szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet irányába, az alábbi tevékenységek 
tekintetében történik: 
 
a./ víziközmű napi üzemben tartása, 
b./ víziközmű hibaelhárítása, 
c./ víziközmű hibaelhárítási ügyelet nyújtása, 
d./ ügyfélszolgálati tevékenység, 
e./ fogyasztásmérő berendezés leolvasására irányuló szolgáltatás, 
f./ díjbeszedési szolgáltatás, 
g./ felhasználási hely ellenőrzése, vagy 
h./ fogyasztásmérő berendezések cseréje 
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Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-
ben tulajdonos önkormányzatok részére 2012. július 4-én tett ajánlatot a 
víziközművek üzemeltetésére. 2012. július 9-én pedig eljuttatta a „Teljes körű 
üzemeltetési jog vásárlási szerződéses, valamint a Bérleti üzemeltetési 
szerződésre „ vonatkozó ajánlatát. 
 
A fenti rendelkezésekből egyértelműen kitűnik, hogy amennyiben a Képviselő-
testület az ÉRV ZRT által tett „Teljes körű üzemeltetési jog vásárlási 
szerződésben és Bérleti üzemeltetési szerződésben „ foglalt ajánlat alapján a 
törvényben előírt minimum 15 évig az ÉRV ZRT-t bízza meg a 
bérüzemeltetéssel 2012. július 15-éig, abban az esetben a Dél-Nógrádi Vízmű 
KFT a Vksztv. 45.§ /4/ bekezdésében foglalt tevékenységeket alvállalkozóként 
elláthatja 2013. január 1-től is, amennyiben ezt a jogszabályok nem zárják ki. Ez 
azt eredményezi, hogy a továbbiakban is megmarad a Kft-nél dolgozó mintegy 
60 embernek a munkahelye. A Dél-Nógrádi Vízmű Kft  azért nem láthatja el 
fővállalkozásban a Vksztv. 45.§ /4/ bekezdésében foglalt feladatokat, mert a 
Magyar Energia Hivatal 2011. évi CCIX. törvény 84. § /1/ bekezdése esetén 
csak azon víziközmű szolgáltató részére bocsáthatja ki a működési engedélyt, 
amelynek legalább 50 ezer a felhasználói egyenértéke. A Dél-Nógrádi Vízmű 
Kft. esetében alig haladja meg a 25 ezres felhasználói egyenértéket.  
 
A 2011. évi CCIX. törvény 15.§ /1/ bekezdése kimondja, hogy a víziközmű-
üzemeltetési jogviszony létesítésére a közbeszerzésekről szóló törvény és a 
koncesszióról szóló törvény szolgáltatási koncesszióira, építési koncesszióira 
szóló előírásai az e törvényben foglaltakkal alkalmazandók. Ugyanezen törvény 
75. § /3/ bekezdése kimondta, hogy a 15.§ 2012. július 1-jén lép hatályba. A 
2012. július 9-én a Parlament által elfogadott módosított változat pedig a 15.§ 
hatálybaléptetését 2012. július 15-ére tolta ki. 
 
A Dél-Nógrádi Vízmű Kft. 2012. július 11-én megtartott taggyűlésén nagy 
szavazattöbbséggel támogatta az ÉRV ZRT által tett szerződéses ajánlatot.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg az ÉRV ZRT ajánlatát és az 
alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉRV ZRT 
2011. évi CCIX.  a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és módosításainak 
megfelelő üzemeltetési ajánlatát és a következő döntést hozza. 
 
1./ A Képviselő-testület az ÉRV ZRT teljes körű üzemeltetési jog vásárlási 
szerződéses ajánlatát elfogadja és 2013. január 1-ével az ÉRV ZRT-t Pásztó-
Hasznos és Mátrakeresztes településrészek közigazgatási területén a víziközmű 
szolgáltatások ellátásával 2027. december 31-ig megbízza. 
 
2./ A Képviselő-testület az ÉRV ZRT bérleti üzemeltetési szerződésben tett 
ajánlatát elfogadja. 
 
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Országgyűlés által a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény esetleges módosítása 
kapcsán az előzőekben említett szerződések változtatását igénylő döntés esetén a 
Képviselő-testületet tájékoztassa a szükséges felülvizsgálat elvégzése 
érdekében. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a 
Teljes körű üzemeltetési jog vásárlási szerződés, valamint a Bérleti üzemeltetési 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sisák Imre polgármester 
    Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 
 
5./ A Dél-Nógrádi Vízmű KFT. nyilvántartásában, üzemeltetésében, 
kezelésében lévő, törvény szerint Pásztó Városi Önkormányzat 
törzsvagyonát képező ivóvíz és szennyvíz vezeték vagyont a Dél-Nógrádi 
Vízmű Kft. nyilvántartásából a hatályos víziközmű törvény értelmében – 
figyelemmel az ÁSZ javaslatára is – ki kell vezetni, adó- és illetékmentesen, 
át kell adni Pásztó Város Önkormányzatának és a Pásztó Város 
Önkormányzata számviteli és analitikus nyilvántartásaiban kell 
szerepeltetni. Az átadáshoz csatolni kell a megfelelő analitikus 
nyilvántartásokat, műbizonylatokat, garancia és jótállási bizonylatokat és 
egyéb szükséges pénzügyi és műszaki dokumentumokat. 
 
 



 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Dél-Nógrádi Vízmű Kft. igazgatója 
    polgármester 
 
AZ 5. PONTTAL KIEGÉSZÜL A HATÁROZATI JAVASLAT. 
 
 
Pásztó, 2012. július 11. 
 
 
 
          Sisák Imre 
        polgármester 
 
 
 A határozati javaslat törvényes! 
 
 
         Dr. Tasi Borbála 
       címzetes főjegyző 


