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bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 
     Mell.: 1 pld. megkeresés 
                1 pld. bérleti-üzemeltetési szerződés közműves 
      ivóvízellátásra módosításokkal egységes  
      szerkezetben 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2013.(IV. 30.) KNÖT 
határozatával úgy döntött, hogy a település víziközmű rendszereinek üzemeltetését az 
Alföldvíz Zrt. –vel (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) kívánja biztosítani bérleti-üzemeltetési 
szerződéses jogviszony alapján. 
 
A Képviselő-testület 157/2013.(V. 30.) KNÖT határozatában úgy döntött, hogy a település 
víziközmű-rendszerének üzemeltetését az Alföldvíz Zrt.-vel létesítendő, a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 15. § (2) bekezdésének c) pontja alapján bérleti 
üzemeltetési jogviszony útján kívánja biztosítani 
 
A megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés a település ivóvízhálózatának, valamint 
szennyvízrendszerének üzemeltetésére is kiterjedt. 
 
Tekintettel arra, hogy a településen szennyvízhálózat került kialakításra, szükséges a 
közműves szennyvízelvezetésre vonatkozóan külön bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése, 
valamint a közműves ivóvízellátásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása. 
 
Az Alföldvíz Zrt. igazgatósága valamennyi önkormányzattal hatályos bérleti-üzemeltetési 
szerződés módosítása mellett döntött, azok – jogszabályi változások miatti – egységesítésének 
okán. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának közműves ivóvízellátására vonatkozó 
módosításokkal egységes szerkezetű bérleti-üzemeltetési szerződését azon túl, hogy az 
kizárólag a közműves ivóvízellátásra vonatkozzon, az alábbi rendelkezésekben szükséges 
még módosítani: 

- víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó 
rendelkezések, 

- a hibaelhárítással összefüggő értéknövelő felújításokra vonatkozó rendelkezések, 
- víziközmű-vagyonnal folytatott víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási 

tevékenység. 



A fentiek figyelembevételével a bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének áttekintése után, 
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.  
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 
 



Tárgy: Az Alföldvíz Zrt-vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása  
 
___/2014.(VIII. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz 
Zrt-vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 157/2013.(V. 30.) KNÖT 
határozatával akként határozott, hogy a település víziközmű-rendszerének üzemeltetését az 
Alföldvíz Zrt.-vel létesítendő, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 15. 
§ (2) bekezdésének c) pontja alapján bérleti üzemeltetési jogviszony útján kívánja biztosítani. 
A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és az Alföldvíz Zrt. között létrejött bérleti-
üzemeltetési szerződést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2228/2013. 
számon jóváhagyta. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a – közműves 
ivóvízellátásra vonatkozó - bérleti-üzemeltetési szerződést az Alföldvíz Zrt. 
kezdeményezésére, közös megegyezéssel módosítja, azt a módosításokkal egységes 
szerkezetben a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg.  
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert, hogy képviseletében és nevében a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt – közműves ivóvízellátásra vonatkozó - bérleti-üzemeltetési szerződést a 
határozat mellékletének megfelelő tartalommal aláírja. 
 
A határozatról értesül:  
- Alföldvíz Zrt.  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár  
 
 
 









 


