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Szabó Anikó ig' Íiíelőadó

Magasitz Lajos polgámester köszönti az ülés lésztvevőit, az ülést megnyitja. Megállapítja' hogy a 7
fős testületből 1elen val 7 fő, igy az határoza tképes'
Magasitz Lajos polgármester javaslatot tesz
- Bogdrín József
- Katona József képviselők személyére.

a

jegyzőkönyv

hitelesítőke:

A képviselő{estület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjeiÍe. Megkéri a testületi tagokat, hogy ha van
javaslatuk további napirendre' úgy aÍ most tegyék meg.
Magasirz

Laios: Mivel

nincs javaslat további napilendre, az alábbi napirendi pontot ja\'aslom

elfogadiásra:

l.) A víziközmű szolgáltatás átszervezésének lehetőségei'

nanirend:
Á víziközmú szoleáltatás átszervezésének lehetőségei.
1.

!!$SE-Leis!i

Ismeretes, hogy az ivóvíz biztosítását és a szenn}.víz-elvezetést jelentő viziközmű-szolgáltatásról
201l. évi cclx. új törvény rendelkezik'

a

éÍtelmében2012. július l-jén működó és üzemeltetési szerződéssel rendelkező
szolgáltatók kötelesek víziközmű-szolgáltatói mÍiködési engedély iránti kérelmet benyújtani az új
hatósághoz, a Magyar Energia Hivatalhoz. (továbbiakban: Hivatal)
A Hivatal által közzetett állásfoglalás éÍtelmében,a Hivatalhoz jóváhagyásra csak azokat a7'
iizemeltetési szerződéseket kell megküldeni, amelyek 2012, júIius l-jén, vagy azt követően
keIetkeáek.
Ebből tehát nagy valószínűséggel következik, hogy a legnagyobb biáonságo1, az optimális
megoldást az jelentheti, ha legkésőbb 2012. junius 30-ig létre tudunk hozni egy olyan közös Kft-t
vagy zÍt_t, amely:
törvényes általrános j ogutódja ajelenlegi víziközmű_szolgáltató szervezeteinknek;
teljesen (100%_ban) önkormányzati tulajdonban áll;
a közös ellátási területre rendelkezik érvényes üzemcltetési szerződésekkel;
eme érvényesüzemeltetési szerződések 2012. június 30-ig keletkeztek;
e szerzódések felhasnálói egyenéItéke együttesen eléri a 150 ezret'

Az új törvény
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Egy ilyen közös önkor&ányzati tlírsaság ugyanis véglegesen megkaphatja az új törvényben előíIt
müködési engedélyt. Egyben pedig elkedlhető az a komoly bizon}'lalanság és kockázat, hogy a
Hivatal vajon jóváLhagyja-e a korábban létrejött tizemeltetési szelződéseket vagy sem.

a

ki együttmÍiködési szindékukat
j€
l
ent
színdéknyilatkozatformájában. A szindéknyilatkozat nem
kötelezettségváIlalást, azonban
arra felhatalmaást adhat, hogy az előkészítő munka megindulhasson, illetve, hogy pontosan tudják,
mely településeke lehet számítani az együttÍlÍiködésben.
Elrhez sziikséges' hogy

teleptilések nyilvánítsák

A

csepel-sziget és Kömyéke Többcélú Önkormrínyzati Társultás a 2ol2. március l4-i ülésén
meghozott I9l20|2. (Iu. l4.) sámú halé!Íozatalapjln a csepel-siget és Kömyéke Többcélú
Önkormányzati Társulás Társuliási Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok po]gármesteleit, hogy
tedesszék be képviseli'{estületük elé jóvihagyásra az előterjesztéshez csatolt ,,elvi csatlakozísi
nyilatkozat''_ot, és hatalmazzrák fel a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.

A

képviselő_testület a napirendi pontot megíálgyalta és egyhangúlag hoáa meg a következő
h^táÍozAtÍi:

l9l2012' fiII. l4.\

számú!

hatfuoz'.t,

Szigetbecse Klzség Önkormán}zat Képviselő-testülete az önkormá[yzat
ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében'a 2011. évi CCIX.
Törvényben foglaltak szerint együttműkt'dési sándékát fejczi ki egy, az
önkormlányzatok közös tulajdonában levő regionális víziközmű_
szolgáltató táÍsaság kialakításában. Érdekelt abban, hogy a jelenlegi
szolgáltatási szelkezet minél kevésbéváltozzon meg, illetve az
önkormányzatnak ádemi beleszólása legyen a települési szolgáltatás
színvonalának és a díjak megfelelő szintjének meghatlároásába.
Az együttÍnűködés lehetséges módjaként elfogadja' hogy egy mrir
működó' ún. alapt{á$asághoz csatlakozik, amelyben
a tálMsági
forÍnától fiiggetlenül _ tulajdont szerez.
A fenti együttműki'dés operatív feladatainak megszervezéséÍe,az ehhez
sziikséges szervezési' jogi' gazdasági és műszaki szakéÍtői feladatokat
ellátó csopolt megbíásáÍa Képviselő-testül€t felhatalmaz'ást ad
szigetszentÍniklós város PolgánesteÉnek, különös tekintettel az

_

a

a)

b)

alábbiaka:
A közÍnú- és működtető vagyonértékelések'a vagyonleltáI tervezetek
egységes elveinek és módjának kidolgoására, illetve ezek elkészítésére.
A tulajdonszerzés részleteinek kidolgozisríra, illetve az új társasági
szerzódés elkészítésére.

c)

A

tá$aság muhkafolyamatainak, belső szabályainak

és

munkaszervezetének kialakítására.
A Képviselő_testület egyeLért azzal, hogy a fenti feladatok elvégzéséhez
az önkormiinyzat, illetve a tulajdonában levő víziközmú gazdasági
társaság ügyeiről Szigetszentmiklós város Polgármestere által megbízott
szakértő(k) részére az egyesüléssel összeffiggóen minden adatot, ille1ve
felvilágosítást megadjon.
Eg!9!0!! Magasitz Lajos polgármester
E4l!!!ido Folyamatos
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az iilést bezárta'
Több napirend nem lévéna polgámestel
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