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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2014. augusztus 14-i ülésére 
 

Tárgy: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésére irányuló megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt-vel 

 
Ikt. szám: I/523/24/2014. 
   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 195/2012. (XII.20.) 
határozatában döntött a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: Vksztv.) 79. § (1) és (3) bekezdése alapján Lajosmizse Város 
Önkormányzatának tulajdonába átháramló ágazati (a közműves ivóvízellátást és 
szennyvízelvezetést szolgáló) vízi-közművek 2012. december 31. utáni üzemeltetéséről. A 
határozat alapján 2013. január 01-től az Önkormányzat határozatlan időre vagyonkezelési 
szerződést kötött a BÁCSVÍZ Zrt-vel.  

Vksztv. 61/B. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos kiemelt 
jelentőségű adatok teljessége, a víziközmű-vagyon védelme, valamint a víziközmű-
szolgáltatással kapcsolatos állami feladatok megalapozottsága érdekében a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Nemzeti Víziközmű 
Nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezet. 
(2) A Nyilvántartás a víziközművekre, az ellátásért felelősökre és a víziközmű-szolgáltatókra 
vonatkozó alrendszerekből áll. 
(3) A víziközmű nyilvántartása az egyes víziközmű-rendszerekre nézve tartalmazza: 
a) a víziközmű-rendszer megnevezését és a Hivatal által képzett azonosító kódját, 
b) a víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezését és a víziközmű-rendszer 2. § 23. pont 
szerinti besorolását, 
c) a víziközművel ellátott települések nevét, a felhasználók számosságát kifejező, a 
víziközmű-szolgáltatói működési engedélyben a Hivatal által megállapított felhasználói 
egyenértéket, 
d) a víziközmű tulajdonosainak nevét és tulajdoni részesedését, 
e) a víziközmű működésében érintett ellátásért felelős(ök) nevét, ha a működésben több 
ellátásért felelős is érdekelt, azt is, hogy a képviseletüket ki látja el, 
f) a víziközművet üzemeltető víziközmű-szolgáltató nevét. 
(4) Az ellátásért felelősök nyilvántartása az egyes ellátásért felelősökre nézve tartalmazza: 
a) a tulajdonába tartozó víziközmű-rendszerek megnevezését, amelyekre a Hivatal 
víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt adott, 
b) a víziközmű-rendszerek Hivatal által képzett azonosító kódjait. 
(5) A víziközmű-szolgáltatók nyilvántartása az egyes víziközmű-szolgáltatókra nézve 
tartalmazza: 
a) a víziközmű-szolgáltató tulajdonosi szerkezetét (ideértve különösen a tulajdonosok nevét 
és tulajdoni részesedését), 
b) a működési engedély kiadásáról rendelkező határozat számát, 
c) a működtetett víziközmű-rendszerek Hivatal által képzett azonosító kódjait és az ezekre 
vonatkozó üzemeltetési jogviszony (ide értve a közérdekű üzemeltetői jogviszonyt is) típusát. 
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Vksztv. 87/A. § (2) bekezdése alapján víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban álló 
ellátásért felelős és víziközmű-szolgáltató az egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény hatálybalépését követő 60 napon belül 
megállapodik arról, hogy a Vksztv. 61/B. § (3)-(5) bekezdésben meghatározott adatokat 
vagy azok megállapodásban rögzített részét melyik szerződéses partner szolgáltatja a 
Hivatal részére, és erről a megállapodás létrejöttét követő 8 napon belül tájékoztatják a 
Hivatalt. 

Erre tekintettel a Bácsvíz Zrt. 2014. július 28. napján küldött megkeresésében kezdeményezte 
a jelen előterjesztésem mellékletét képező megállapodás megkötését, mely alapján a Vksztv-
ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének a Bácsvíz Zrt., mint 
víziközmű-szolgáltató tesz eleget.  

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

                     
Határozat-tervezet 

.../2014. (...) ÖH 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésére irányuló megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt-vel 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodik a 
Bácsvíz Zrt-vel - az előterjesztés melléklete szerint - arról, hogy a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3)–(7) bekezdése, valamint a 87/A. § (2) bekezdése 
alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségnek a Bácsvíz Zrt., mint víziközmű-szolgáltató tesz eleget. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3)–(7) 
bekezdésében, valamint a 87/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére irányuló megállapodás aláírására.   

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2014. augusztus 14.  
 
Lajosmizse, 2014. július 31. 
 
                                                      Basky András s.k. 
                                    polgármester 
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Megállapodás 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő  

adatszolgáltatásra vonatkozóan 
 
 
mely létrejött egyrészről: Lajosmizse Város Önkormányzata,  
mint a víziközmű-vagyon tulajdonosa (továbbiakban: Ellátásért felelős) 
 
Székhely:   6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Teljes jogú képviselője: Basky András polgármester 
Adószám:   15724612-2-03 
KSH száma:   15724612-8411-321-03 
Számlaszám:   10402599-00026400-00000006 
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 
 
másrészről: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság,  
mint a víziközmű-vagyont üzemeltető (továbbiakban: Víziközmű-szolgáltató) 
 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13. 
Teljes jogú képviselő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
Adószám: 10734702-2-03 
KSH szám:   10734702-3600-114-03 
Cégjegyzék szám: 03-10-100039 
Számlaszám: 12076903-00165296-00800005 
Számlavezető pénzintézet:  Raiffeisen Bank Zrt.  
 
között, továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi napon és feltételekkel. 
 
1. Preambulum 

 
1.1. Felek rögzítik, hogy az Ellátásért felelős közigazgatási területén a Víziközmű-

szolgáltató látja el a víziközmű-szolgáltatást a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által jóváhagyott vagyonkezelési 
szerződés (továbbiakban: Üzemeltetési szerződés) alapján. 
 

1.2. Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(továbbiakban: Vksztv.) 61/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a víziközmű-
szolgáltatással kapcsolatos kiemelt jelentőségű adatok teljessége, a víziközmű-vagyon 
védelme, valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos állami feladatok 
megalapozottsága érdekében a Hivatal Nemzeti Víziközmű nyilvántartást 
(továbbiakban: Nyilvántartás) vezet. 

 
1.3. A Vksztv. 87/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az ellátásért felelős és 

víziközmű-szolgáltató megállapodnak abban, hogy a Vksztv. 61/B. § (3)-(5) 
bekezdésben foglalt adatokat, vagy azok megállapodásban rögzített részét melyik 
szerződéses partner szolgáltatja a Hivatal részére. 

 
 

2. Felek rendelkezései 
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2.1. Jelen szerződésben Felek rögzítik, hogy a Nyilvántartáshoz szükséges, a Vksztv. 
61/B. § (3)-(5) bekezdésében foglalt adatokat a Víziközmű-szolgáltató szolgáltatja a 
Hivatal részére. 
 

2.2. Jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba és a Felek közt a jelen 
megállapodás aláírásának napján hatályban lévő Üzemeltetési szerződés hatályával 
egyezik meg. 

 
3. Egyéb rendelkezések 

 
3.1. Felek rögzítik, hogy azon adatok tekintetében, amelyek vonatkozásában a Feleknek 

adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn, és amely adattal (adatokkal) a Víziközmű-
szolgáltató nem rendelkezik, azokat írásban megkéri az Ellátásért felelőstől, aki 
vállalja, hogy amennyiben az adat rendelkezésére áll, úgy azokat haladéktalanul, de 
legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított 8 naptári napon, vagy a 
megkeresésben megjelölt határidőn belül szolgáltatja a Víziközmű-szolgáltató 
részére.  
 

3.2. A Víziközmű-szolgáltató – a Vksztv. 61./B § (8) bekezdésében foglaltak szerint – 
vállalja, hogy adat keletkezését, változását vagy megszűnését az arra okot adó 
körülmény vagy tény bekövetkezését követő 15 napon belül a Hivatallal közli. 
Amennyiben az adat keletkezése, változása vagy megszűnése az Ellátásért felelősnél 
következik be, úgy a tényről a változástól számított 8 naptári napon belül az Ellátásért 
felelős a Víziközmű-szolgáltatót írásban tájékoztatja a jelen pontban vállalt, 
Víziközmű-szolgáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség határidőben történő 
teljesítése érdekében. 
 

3.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 
együttműködnek. A szerződés teljesítése során felmerült esetleges vitás kérdésekben 
kötelesek megkísérelni az egyezségkötést. Amennyiben a felek között nem jön létre 
egyezség, úgy igényüket bírósági úton érvényesíthetik. Felek az esetleges jogviták 
rendezésére az értékhatártól függően a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
3.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Vksztv., a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
 
 

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 
után jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Lajosmizse, 2014. ………………………..                       Kecskemét, 2014. …………………. 
 
 
 
……………………………………………. ………………………………………. 

 Ellátásért felelős                                                          Víziközmű-szolgáltató 


