
 
Kétpó Község Polgármestere 

 

Előkészítette: dr. Szűcs Attila jegyző  

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft-vel kötött 

üzemeltetési szerződés felbontásáról, valamint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel megkötendő 

víziközmű-üzemeltetési szerződés elfogadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt (továbbiakban: 

Víziközműtv.). A 2011. december végén hatályba lépett törvény, illetve annak 2012. július 15-én 

hatályba lépett módosítása jelentősen átalakította a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető 

jogok és kötelezettségek rendszerét. 

 

A képviselő-testület korábban több alkalommal is tárgyalt a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§-a kimondja, hogy 

„ (1) A víziközmű-szolgáltatás hatékony üzemszervezési feltételeinek megteremtése érdekében, a 

Hivatal (Magyar energia Hivatal) vizsgálja az engedélyezéssel érintett ellátási terület egybefüggőségét, 

az üzemeltetés hatékonyságát és mérlegeli annak hatásait. A Hivatal nem ad a kérelmezőnek működési 

engedélyt az ellátási területként megjelölt települést vagy településeket közvetlenül ellátó víziközmű-

rendszerek üzemeltetésére, amennyiben: 

a) az így létrehozható ellátási terület a kérelmező kérelmében további ellátási területként megjelölt, 

vagy a már – engedély alapján fennálló – üzemeltetési területét képező, földrajzilag vele nem 

összefüggő ellátási területtől az üzemeltetés hatékonyságát elnehezítő távolságra fekszik, és 

b) ott az üzemeltetni kívánt víziközmű-rendszerekre nézve a Hivatal által elismert felhasználói 

egyenérték nem éri el a 100 000-et. 

(2) A Hivatal nem mérlegelheti az egymással földrajzilag össze nem függő ellátási területek közötti 

távolságoknak az üzemeltetés hatékonyságára gyakorolt hatását, amennyiben a különálló ellátási 

területek egymáshoz legközelebb eső települései közúton, a belterületi határaiktól számítottan 40 km-t 

meghaladó távolságra fekszenek.” 

 

A fenti rendelkezések alapján a DTH Kft. nem fog működési engedélyt kapni, mivel az 

engedélyezéssel érintett ellátási terület egybefüggősége nem biztosított, illetve a felhasználói 

egyenérték sem éri el a 100 000-et. Ennek ismeretében a DTH Kft. a tulajdonában lévő, a Mezőtúr és 

Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 1 db 100.000 Ft. értékű, 51 %-os szavazati arányú üzletrészét 

névértéken eladásra felkínálta Mezőtúr Város Önkormányzata részére. 

 

A Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonos önkormányzatait - elsősorban Mezőtúr 

Város Önkormányzatát - megkereste a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., valamint a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. egyik részvénnyel 

rendelkező tulajdonosa, Álmosd Község Önkormányzata 5 db egyenként 100.000 Ft. névértékű névre 

szóló értékesíthető részvényeinek értékesítési szándékát jelentette be. A részvényeladási szándékkal 

lehetőség nyílik arra, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata csatlakozzék a Hajdú Bihari 

Önkormányzatok Vízmű Zrt-hez. Információink szerint a környező települések közül Túrkeve, 

Kisújszállás és Karcag a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-hez való csatlakozás mellett döntött, 

így a Korm. Rendelet előzőekben hivatkozott rendelkezései alapján szintén nem biztosított az 

engedélyezéssel érintett ellátási terület egybefüggősége. 

 



A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldte Mezőtúr Város Önkormányzata részére a bérleti-

üzemeltetési szerződés tervezetét. Amelyet a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal továbbított a 

Kétpói Kirendeltségre. 

 

Az önkormányzat ez előterjesztett határozati javaslat alapján kifejezi szándékát a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt-hez történő csatlakozásra vonatkozóan. 

 

Indítványozom az alábbi határozati javaslatok elfogadását: 

 

 

 

 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2013. (V.30.) határozata 
 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel megkötendő víziközmű-üzemeltetési 

szerződés elfogadásának szándékáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLVXXXIX. tv. 107. §-ban, valamint a 24/2012.(IV.06.) önkormányzati 

rendelet 5.§-ában biztosított hatáskörében eljárva, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseire figyelemmel – szándékát fejezi ki arra, hogy 

bérleti-üzemeltetési szerződést kössön a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel 

(Szolnok, Kossuth Lajos út 5).   

 

A képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert arra, hogy a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel a rendszerfüggő és a rendszer független 

víziközmű elemekre a bérleti üzemeltetési szerződést, továbbá a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt által felkínált részvény megvásárlását előkészítse.  

   

Határidő: 2013. május 30. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 

 

       Dr. Szűcs Attila sk. 

                  jegyző 

 

 


