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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A 2011. december végén hatályba lépett 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

(továbbiakban: Vksztv.), illetve annak 2012. július 15-én hatályba lépett módosítása jelentősen 

átalakította a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek rendszerét.  

 

A Képviselő-testület korábban döntött a Vksztv. rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében 

gazdasági társaság(ok) megalapítása ügyében, valamint a megalakított DTH Duna-Tisza menti 

Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft-vel (DTH Kft.) a bérleti-üzemeltetési 

szerződés megkötéséről. Az aláírt bérleti-üzemeltetési szerződés 19. pontja szerint az „üzemeltetési 

szerződést a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. végrehajtási utasításainak hatályba 

lépését követően, de legkésőbb ezen szerződés hatálybalépését 30 nappal megelőzően felülvizsgálják, 

szükség szerint kiegészítik, illetve módosítják.” A szerződés felülvizsgálatát ezen pontra tekintettel a 

felek 2012. november végén megkezdték, egyeztettek szakmai és kormányzati szervekkel, de mivel a 

Vksztv. végrehajtási kormány és miniszteri rendeletei nem kerültek elfogadásra, így a szerződés érdemi 

módosítására és kiegészítésére nincs lehetőség, illetve a rendeletek hiányában a víziközmű-üzemeltetés 

pontos feltételei nem ismertek, melyekre tekintettel a DTH Kft. a víziközmű-üzemeltetési tevékenységét 

nem tudja megkezdeni.  

 

Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tényleges víziközmű-üzemeltetési 

tevékenység megkezdésének elhalasztását fogadja el, tekintettel a jogi szabályozás bizonytalanságára, 

figyelembe véve azt is, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés 14. pontja szerint „jelen szerződés 

értelmében a Szolgáltatót tényleges üzemeltetés megkezdésének időpontjától illeti meg szolgáltatás 

díjához való hozzájutás, melynek érdekében a szolgáltató érvényes leolvasási, számlázási rendet épít ki 

és érvényesít.” A szerződés 2013. január 1-i hatálybalépését ezen kitétel nem módosítja, csak a 

tényleges víziközmű üzemeltetési tevékenység megkezdésére ad haladékot a Vksztv. végrehajtási 

rendeleteinek ismerte függvényében.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti információk alapján az alábbi határozati javaslatot 

szíveskedjenek elfogadni.  

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2013. (………..) önkormányzati határozata 
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Kétpó Község képviselő-testülete a Kétpó Község Önkormányzata és a DTH Duna-Tisza menti 

Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft. között 2012. június 29-én létrejött bérleti-

üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót elfogadta és tudomásul veszi, hogy a bérleti-

üzemeltetési szerződés kiegészítésére, illetve módosítására a Vksztv. végrehajtási rendeleteinek hatályba 

lépését követően kerül sor, és ezen szerződés módosítás és kiegészítés után kezdi meg a DTH Kft. 

víziközmű-szolgáltatási tevékenységét.  
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Kétpó, 2013. január 28. 
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