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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás 

ellátásához szükséges közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírta, hogy víziközmű szolgáltatást 

csak olyan gazdálkodó szervezet végezhet, amely más tevékenységi körrel nem rendelkezik. 

Mezőtúr Város Önkormányzata a Képviselő-testület 200/2012.(X.18.) számú határozatának alapján 

a Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. feladataira, kivéve a víz- és szennyvíz-szolgáltatási 

tevékenységet korlátolt felelősségű társaságot alapított. 

 

A megalapított társaság elnevezése: MVK Mezőtúri Városüzemeltetési Kommunális Korlátolt 

Felelősségű Társaság. Rövidített elnevezése MVK Mezőtúri Kft. Székhelye: 5400 Mezőtúr, Gorkij 

utca 25. 

 

A víziközmű-üzemeltetési szerződés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5. megkötésre került, aki rendelkezik a 

begyűjtéshez szükséges eszközökkel és alkalmas a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz megfelelő kezelésére. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 44/C. § (1) bekezdés 

előírja, hogy a települési önkormányzatok vagy azok társulásai kötelezően ellátandó 

közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi 

szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást 

szerveznek és tartanak fenn. A fenti tárgyban a települési önkormányzat képviselő-testületének 

rendeletalkotási kötelezettsége van a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésére tekintettel. 

 

A Vgtv. 44/G. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő testülete a közszolgáltatás végzésére 

legfeljebb 10 éves időtartamra közszolgáltatási szerződést köt. 

Javasoljuk a közszolgáltatási szerződést 2018. december 31-ig terjedő időszakra megkötni. 

 

A fentiek alapján szükséges az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 

megkötése. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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_____/2013.(XII.11.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

 

a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésről 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján – a képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal a közszolgáltatási szerződés megkötésére a melléklet szerint. 

 

Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződést 2018. december 31-ig köti meg a 

közszolgáltatóval. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

kiegészítésére és megkötésére. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltsége, Helyben 

4. Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5000 

Szolnok, Kossuth L. u. 5. 

é r t e s ü l n e k .  

 

Kétpó, 2013. december 03. 

 

Boldog István 

polgármester 
 


