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Előterjesztés Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. április 19-i ülésére. 

 

 

Napirend: Megállapodás közös tulajdonban lévő víziközmű-rendszer képviseletéről. 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal írásban kereste meg Szedres Község 

Önkormányzatát és kérte, hogy vizsgálja felül az Önkormányzat tulajdonát is képező TVSZV-

SZ-SZV víziközmű-rendszer azonosítójú, 21-16814-1-002-01-10 MEKH azonosító kóddal 

ellátott 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 (a továbbiakban: Vksztv.) - 2016. 

július 4. napjáig hatályban lévő - 9. § (2) és (3) bekezdései értelmében a szennyvíztelep, mint 

víziközmű-rendszer tekintetében az egyik tulajdonos Szedres Község Önkormányzata, mint 

bejegyzett képviselő, míg a másik tulajdonostárs Medina Község Önkormányzata. Szedres 

részesedése 70,6 %, míg Medináé 29,4 %.  

 

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 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.” 

 

Célszerűnek tűnik, hogy Szedres Község Önkormányzata lássa el továbbra a képviseletet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé a szennyvíztelep tekintetében. 
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A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

felé a képviseletet továbbra is Szedres Község Önkormányzata lássa el, ehhez azonban a Vksztv. 

5/G. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szükség van Medina Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének elfogadó nyilatkozatára, illetve az előterjesztés mellékletében foglalt 

tartalmú írásbeli megállapodás képviselő-testületi jóváhagyására. 

 

A fentiekre figyelemmel javasom a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

Kovács János sk. 

polgármester 
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H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 

a szedresi Képviselő-testület 2017. április 19-i  ülésére. 

/2017. (       ) KT. számú HATÁROZAT 

közös tulajdonban lévő víziközmű-rendszer képviseletéről szóló megállapodás 

elfogadásáról 

1./ Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G. §-ában foglaltakra figyelemmel egyetért azzal, 

hogy Szedres Község Önkormányzata továbbra is ellássa a képviseletet a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé a Szedres Község Önkormányzata 

és Medina Község Önkormányzata közös tulajdonát képező TVSZV-SZ-SZV 

víziközmű-rendszer azonosítójú, 21-16814-1-002-01-10 MEKH azonosító kóddal 

ellátott, szedresi 0130/11. hrsz. alatt felvett, kivett művelési ágú, 2.400 m2 területű 

szennyvíztelep ingatlan, mint közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-

rendszer tekintetében. 

 

2./ A Képviselő-testülete az 1. pontban rögzített közös tulajdonban lévő víziközmű-

rendszer képviseletére vonatkozó megállapodást az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Kovács János polgármester 

Határidő: azonnal 
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Megállapodás 
 

közös tulajdonban lévő víziközmű-rendszer képviseletéről 

 

 
amely létrejött 

egyrészről Szedres Község Önkormányzata  (7056. Szedres Arany J. u. 2. törzsszám: 

733359; képviselő: Kovács János polgármester),  

másrészről Medina Község Önkormányzata (7057. Medina Kossuth L. u. 59. törzsszám: 

414210; képviseli: Vén Attila polgármester) 

mint ellátásért felelősök (továbbiakban együtt: Ellátásért felelős önkormányzatok) között az 

alábbi tartalommal. 

 

1. Szedres Község Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata közös tulajdonát 

képezi TVSZV-SZ-SZV víziközmű-rendszer azonosítójú, 21-16814-1-002-01-10 

MEKH azonosító kóddal ellátott, szedresi 0130/11. hrsz. alatt felvett, kivett művelési 

ágú, 2.400 m2 területű szennyvíztelep ingatlan (a továbbiakban: közös ellátásért 

felelősséggel érintett víziközmű-rendszer) az alábbi tulajdoni hányad megosztásban: 

Szedres Község Önkormányzata 706/1000 (70,6 %); 

Medina Község Önkormányzata 294/1000 (29,4 %). 

 

2. Ellátásért felelős önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/G. § (1) bekezdés alapján megállapodnak, hogy a 

közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv. és 

végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott 

jogokat és kötelezettségeket Szedres Község Önkormányzata gyakorolja, illetve teljesíti, 

továbbá ellátja a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszerrel kapcsolatos 

képviseletet. 

 

3. Szedres Község Önkormányzata, mint a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-

rendszerrel kapcsolatos képviseletet ellátó önkormányzat képviseleti joga a Vksztv.-ből 

eredő jogok és kötelezettségek gyakorlására, illetve teljesítésére terjed ki, melyek 

gyakorlásáról Medina Község Önkormányzatát írásban köteles tájékoztatni. 

 

4. Medina Község Önkormányzata vállalja, hogy a Vksztv.-ből eredő jogok gyakorlásához 

és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges információt, okiratot biztosítja és az általa 

szolgáltatott adatok, okiratok és információk valódiságáért helytáll. Amennyiben Medina 

Község Önkormányzata késedelmes adat-, illetve okirat-szolgáltatása, illetve annak 

elmulasztása eredményeként a Szedres Község Önkormányzata nem tudja határidőben 

képviseleti feladatát elvégezni és ebből fakadóan pénzügyi szankció (víziközmű-védelmi 

bírság) kerül kiszabásra, az így felmerülő költségeket Medina Község Önkormányzata 

köteles viselni. 

 

5. Ellátásért felelős önkormányzatok a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-

rendszeren fennálló tulajdoni hányaduk arányában viselik az ellátásért felelős számára 

meghatározott feladatokkal járó terheket. 
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6. Ellátásért felelős önkormányzatok kötelezik magukat arra, hogy a megállapodásban 

foglaltak teljesülése érdekében együttműködnek, egymás teljesítését elősegítik. 

 

7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

az irányadóak. 

 

 

 

A felek a megállapodást elolvasták és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Szedres, 2017. április 

 

 

 

 

 

 

Kovács János 

polgármester 

 Vén Attila 

polgármester 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A Megállapodást Szedres Község Képviselő-testülete ../2017. (       ) számú határozatával hagyta 

jóvá. 

 

A Megállapodást Medina Község Képviselő-testülete ../2017. (       ) számú határozatával hagyta 

jóvá. 

 

 


