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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére
Tárgy: Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési) jogának átadása
Üi.sz: I/10024/1/2012.
Tisztelt Képviselı-testület!
A Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat 2012. augusztus 09. napján levélben
megkereste Lajosmizse Város Önkormányzatát, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı
Külterületi vízelvezetı mővek (belvízcsatornák) vonatkozásában üzemeltetıi szerzıdést
kössön.
Lajosmizse vonatkozásában az utóbbi 10-15 évben az alábbi három belvízelvezetı csatorna
mőködött, melyek mőködıképességére épül a város belvízvédelmi terve.
- Alpár-Nyárlırinc csatorna (az Iskola-tó Katona J. utcai végétıl indul, Alsólajoson
keresztül Kecskemét felé vezeti a vizet) Ez a csatorna vezeti el Lajosmizse keleti, délkeleti
részének csapadékvizét. (Posta-tónál lévı szivattyútelep 2010-ben kb. 30000m3 vizet nyomott
át a csatornába)
- XX/d. csatorna a szennyvízteleptıl indul Felsılajos felé. Fı szerepe a szennyvíztelep által
megtisztított víz elvezetése.
- XX/d-1. csatorna a Lisz F. utcától indul és a Bene területén keresztül Ladánybene
irányába (Madaras-tó) vezeti el a város nyugati részének csapadékvízét. (Szent-Vendel,
Kossuth, Szent Lajos utcák győjtıvezetéke a vasút alatti áteresznél csatlakozik a csatorna
végszelvényéhez)
Fenti három csatorna mőködıképességének biztosítását a város Belvízvédelmi terve is
elıírja!
A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 62. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a
törvény hatálybalépésekor (2010.I.02.) már mőködı, bejegyzett társulatok 2010. december
31-ig kötelesek a társulati mővek körébe tartozó állami tulajdonú vizekre és
vízilétesítményekre a 41. § (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulást is tartalmazó
vagyonkezelıi, üzemeltetıi, az önkormányzati és egyéb tulajdonú vizekre és
vízilétesítményekre használati (üzemeltetési) szerzıdést kötni.
A törvény értelmezésében a „társulati mővek” fogalom megjelölése: azok a közcélú,
mezıgazdasági és más célú vízgazdálkodási mővek, amelyeket a társulat küldöttgyőlése
annak nyilvánít.
A társulat az állam és az érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából,
egyéb támogatásokból, továbbá a vállalkozásból származó eredményébıl végzi közcélú
tevékenységét. A társulat közfeladataihoz történı állami vagy önkormányzati hozzájárulás
mértékérıl, folyósításának feltételeirıl a vagyonkezelıi, üzemeltetıi, illetve használati
szerzıdésben kell rendelkezni.

-2A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében a
kizárólagos állami tulajdonban, illetve önkormányzati törzsvagyonban lévı közcélú
vízilétesítmények mőködtetését végzı gazdálkodó szervezetnek a létesítmény közmővagyonát
az önkormányzat nevében a képviselı-testület adja szerzıdéssel használatba.
A törvény 44. § (1) bekezdése értelmében a víziközmő-társulat a tagok hozzájárulásából,
valamint az érintett helyi önkormányzat és az állam költségvetési, illetve egyéb
támogatásaiból látja el a közcélú feladatait.
A kísérı levél és a használati (üzemeltetési) jog átadásáról szóló szerzıdés az elıterjesztés 1.
és 2. sz. mellékletét képezi.
A helyi önkormányzat tulajdonjogának ingyenes használatba adásáról a nemzeti vagyonról
szóló törvény és a helyi vagyonrendelet rendelkezik.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény ( Nvtv.) idevonatkozó rendelkezései:
1. § (2) bekezdése „Nemzeti vagyonba tartozik: a) az állam vagy a helyi önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló dolgok,”
„11. § (13) nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat
ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.”
„3. § (1) bekezdése 7. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati
feladat, amit az arra kötelezett közérdekbıl, jogszabályban meghatározott követelményeknek
és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását,
továbbá az állam nemzetközi szerzıdésekben vállalt kötelezettségeibıl adódó közérdekő
feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;”
Az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012.(IV.27)ÖR idevonatkozó rendelkezései:
10. § (3) bekezdés c) pontja:
„A vagyon használatának és hasznosítási jogának ingyenes átengedése – a nemzeti vagyonról
szóló törvényben foglaltakra figyelemmel - nyilvános pályázati eljárás lefolytatása útján
történik a rendelet 2. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelıen, kivéve az intézmény
használatába, hasznosításába átengedett vagyont, valamint azt a vagyont, amely az
önkormányzat kötelezı feladatai ellátására irányuló cél megvalósítását szolgálja. A
pályázati felhívást a honlapon és a hirdetıtáblán kell közzétenni.”
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény VI. fejezete „A vizek kártételei elleni
védelem és védekezés” az alábbiakról rendelkezik:
„16. § (1) A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása – a
védımővek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az állam,
a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelılegezésében vagy elhárításában érdekeltek
kötelezettsége.”
A Társulat által küldött, az elıterjesztés melléklete szerinti szerzıdés aláírását eredeti
formájában nem támogatom. Javaslom az alábbi tartalmi elemek megvitatását és módosítását:
- 3. pont: „ a tulajdonos által biztosított források” helyett: „ a tulajdonos által egyéb tagi
támogatásként befizetett források” szerepelne a szerzıdésben.
- 4. pont: „illetve ennek hiányában Tulajdonos saját pénzeszköz átadással” kifejezés
kimaradna a szerzıdésbıl.
- 4. pont: „A tulajdonos külön megrendelésére a társulat az érintett mőveken elvégzi a belvíz
és árvíz elleni védekezési beavatkozásokat.” helyett: „A tulajdonos külön megrendelésére a
Társulat elvégzi a jogszabályokban elıírt társulati feladatokat meghaladó munkákat.”
- a használati jog idıtartama (25 év) túl hosszú, módosító javaslat: 5 év

-3- 8. pont az alábbiakkal egészül ki: „amelynek költségeit a Társulat fizeti”.
Fentiek alapján az alábbi Határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé:
Határozat-tervezet
...../2012. (…..) ÖH.
Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési) jogának átadása

1)

2)

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ingyenes használatra átadja
az önkormányzati tulajdonban lévı, az elıterjesztés mellékletét képezı „Munkalap1”
nyilvántartás szerinti vízgazdálkodási létesítményeket a Dunamenti és Kiskunsági
Vízgazdálkodási Társulat részére.
A használati (üzemeltetési) jog átadásáról szóló szerzıdés aláírására a Képviselıtestület felhatalmazza Basky András polgármestert, mely szerzıdés fıbb tartalmi
elemei a következık:.
- Jelen szerzıdés idıtartama alatt a jogszabályokban elıírt közcélú vízgazdálkodási
üzemeltetési, fenntartási, vízkárvédelmi feladatok (iszap kitermelés, cserjeirtás, nádés gazkaszálás, hulladék eltávolítás stb.) pénzügyi forrása: a társulat részére
Lajosmizse közigazgatási területérıl egyéb tagi támogatásként befizetett összegek.
- A társulat az üzemeltetési, fenntartási, vízkárvédelmi feladatok elvégzésére
közfoglalkoztatottakat is bevonhat.
- A társulat vállalja, hogy nevezett ingatlanon(okon) a helyi vízkárvédelmi
rekonstrukciós feladatokat a mindenkori pályázati lehetıségek szerint elvégzi. A
pályázati úton megvalósuló rekonstrukciós munkák saját erı forrását a társulat az
egyéb tagi támogatásokból biztosítja.
- A tulajdonos külön megrendelésére a Társulat elvégzi a jogszabályokban elıírt
társulati feladatokat meghaladó munkákat.
- a használati jog idıtartama : 5 év
- Tulajdonos jelen szerzıdés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban körülírt
ingatlanaira a használati jog a Társulat részére az ingatlan-nyílvántartásban
bejegyzésre kerüljön, amelynek költségeit a Társulat fizeti.
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
Határidı: 2012. október 25.
Felelıs: Képviselı-testület

Lajosmizse, 2012. október 08.
Basky András s.k.
polgármester

Az elıterjesztés 1.sz. melléklete

Az elıterjesztés 2. sz. melléklete

