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Tájékoztató 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. október 26-i ülésére 
 
Tárgy: Tájékoztató a víziközművek használati díjával kapcsolatban 
 
Ikt.sz: LMKOH/35/37/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 27. napján tartott 
rendkívüli ülésén döntött az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást és 
szennyvízelvezetést szolgáló víziközművek vagyonkezelési szerződésének 2015. szeptember 
1. napjától történő bérleti-üzemeltetési szerződéssé módosításáról, ágazatonként külön 
okiratba foglaltan.  
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 87. § 
(1) bekezdésének 2017. VI. 23. napjától hatályos módosítása alapján a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal elnöke rendeletének hatálybalépéséig „a 2015. július 1-jén 
hatályos megállapodásban vagy a közérdekű üzemeltető kijelöléséről szóló határozatban 
meghatározott használati díj, továbbá ha 2015. július 1-jén vagyonkezelési szerződés volt 
érvényben, az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő használati díj alkalmazandó, 
amennyiben a felek bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése mellett döntenek.” Erre 
tekintettel sor került állásfoglalás kérésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivataltól arra vonatkozóan „hogy amennyiben az ellátásért felelős és a víziközmű-
szolgáltató között 2015. július 1. napján vagyonkezelési szerződés volt hatályban, amelyet a 
Felek később (2015. szeptember 1. napi hatállyal) bérleti-üzemeltetési jogviszonyra 
módosítottak, akkor a fenti rendelkezés hatályba lépésétől, azaz 2017.06.23. napjától a bérleti 
díj összege megegyezik a Felek közt 2015. július 1. napján hatályban lévő vagyonkezelési 
szerződés alapján elszámolt értékcsökkenéssel?” 
 
A tárgyi állásfoglalás jelen tájékoztatóm 1. mellékletét képezi.  
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a vagyonkezelési szerződés 
23. pontja egyebek mellett arról rendelkezett, hogy a Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett 
vagyon után elszámolt értékcsökkenés alapján képződött, a víziközmű szolgáltatási 
díjbevételben megtérülő forrást a kezelt vagyon pótlására, felújítására fordítja.  
 
A fent írtak alapján, tekintettel arra, hogy ezen pótlási és felújítási forrás a víziközmű-
szolgáltatási jog gyakorlása és a víziközmű használatának ellenértékeként került 
meghatározásra, így a Bácsvíz Zrt. külön megállapodás megkötése nélkül számol el az 
önkormányzatunkkal a „használati díj különbözetével”.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdése alapján „a 
tájékoztató határozat-tervezetet nem tartalmaz, elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül, 
egyszerű többséggel dönt”. Erre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.  
 
Lajosmizse, 2017. október 18. 
         Basky András sk. 
             polgármester 
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Tájékoztató melléklete 
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