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147/2022. (IX.20.)         Vízi közművagyon tulajdonjogának térítésmentes átadásával 
kapcsolatos döntés   

  



Je g y z ő k ö n y v 
 

Készült: A Képviselő-testület 2022. szeptember 20-án, 08.13 órakor a Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt 
alpolgármester, Sebők Márta, Belusz László, Borbély Ella, Péli Szilveszter, Bagó István, 
Lukács Józsefné Tóth-Orlov Bettina képviselők. 
Bejelentéssel távol: Sápi Tibor, Cseh Katinka képviselő 2 fő. 
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       
Egyéb meghívottak:    Farkasné Őze Angéla irodavezető 
    Szilágyi Ödön irodavezető 
    Nagy István informatikus 

 
Jegyzőkönyvvezető:                         Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt 
Képviselő testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő 
jelen van. Bejelentéssel távol Sápi Tibor és Cseh Katinka képviselő képviselők. 
A meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Van-e kérdés észrevétel a napirendi ponttal 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a meghívót, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 

 Napirend Előterjesztő 
 

1. Víziközmű vagyon tulajdonjogával kapcsolatos döntés meghozatala   Basky András 
polgármester  
 

1. napirendi pont:  
Víziközmű vagyon tulajdonjogával kapcsolatos döntés meghozatala   
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzat teljes vizíközmű vagyona 3,5 milliárd forint. 
A Bácsvíz Zrt-nél van jelenleg a bérleti üzemeltetésben és működteti az egész rendszert. A 
rezsicsökkentés óta nem változtak az árak és vezetékadót kell fizetni. Vannak olyan cégek, 
amelyek működésképtelenek, ezeket átveszi a Magyar Állam és a továbbiakban ő működteti 
tovább. Jelezni kell az önkormányzatoknak szeptember 20-ig, hogy az önkormányzat a 
vagyonát átadja vagy megtartja a vagyonát. Folyamatos egyeztetések zajlottak ez ügyben. 
Nehéz a döntés. Az előző ülésen, úgy döntöttünk, hogy – Kecskemét polgármestere aznap 
egyeztetett a minisztériummal ez ügyben- megvárjuk az információkat.  Kecskemét 
polgármesterével egyeztetettem és bizakodóan elmondta, hogy bizakodóan néz a jövő évre és 
nem gondolja azt, hogy a vagyont át kellene adni. Az átadás szempontjából fontos, hogy a 



kormány a döntést azoknak a cégeknek hozta, akik nehéz helyzetben vannak. Az elmúlt 
években a Bácsvíz Zrt. működése nem volt veszteséges. Problémát okoz az elszabadult energia 
árak.  Egyeztetések során elhangzott, hogy az állam nem fogja cserben hagyni azokat az 
önkormányzatokat, akik most nem csatlakoznak. A következő időszakban nem tudjuk milyen 
energiaárak lesznek. Ha elszabadulnak az árak, akkor az önkormányzatoknak nincs más 
lehetőségük, mint átadják a vagyont az államnak.  De, ha csökkentett árak lesznek, talán 
működőképes lehet. Az államnak nincs államosítási szándéka, segíteni akar az állam. Az 
előterjesztésben két határozat-tervezet szerepel: az egyik az átadásról szól, a másik határozat 
pedig a vagyon nem kerül átadásra. Az I. határozat-tervezetet javaslom elfogadásra, amely 
szerint ebben az integrációban nem kívánunk részt venni. Sebők Mártának átadom a szót! 
 
Sebők Márta képviselő: Az ország melyik víziközmű cégeknél van probléma? 
 
Basky András polgármester: Kiskunhalas környékén, illetve Alföldvíz Zrt. került nehéz 
helyzetbe. Több cégről nincs információm. Az állam ezekkel a cégekkel tudja működtetni a 
rendszert. A Bácsvíz Zrt-hez 2-3 cég még hozzákerül. A Bácsvíz Zrt-nek van mobilizálható 
vagyona. Fekete Zsoltnak átadom a szót! 
 
Fekete Zsolt alpolgármester: Lajosmizsén a szennyvíz hálózat újszerű, csak kis része régi. Az 
ivóvízhálózatban vannak problémák, amik felújításra szorulnak. Helyben mi jobban tudjuk 
kezelni a javításokat, beruházásokat. Javaslom, hogy ne kerüljön átadásra a vagyon. Ha az 
önkormányzatnak problémája lesz, akkor az állam segíteni fog. 
 
Basky András polgármester: A halaszhatatlan javítási, karbantartási feladatok továbbra is az 
önkormányzat feladata.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Nem merült fel az, hogy a Bácsvíz Zrt. szolgáltatási terület 
kibővítése?  
 
Basky András polgármester: Az elmúlt években a Bácsvíz Zrt. folyamatosan bővült. Több 
település csatlakozott hozzá. Az ellátandó terület nagymértékben megnőtt. Ez az opció nem 
merült fel.  
 
Belusz László képviselő: Több cég csatlakozott a Bácsvíz Zrt-hez, ami olyan infrastruktúrája 
volt, amihez hozzá kellett nyúlni és fejleszteni, felújítani kellett. Ez a nyereséget csökkentette 
a Bácsvíz Zrt-nél. Jó a gondolat, de nem biztos, hogy a kisszolgáltatóknál is megvannak azok 
a feltételek, ami a Bácsvíz Zrt-vel is elvár. A települések rendelkeznek a megfelelő 
berendezésekkel, ami a hálózat biztonságos működéséhez szükséges. További települések 
bevonásával ismét fejleszteni kell. Tartsuk meg a vagyont, probléma estén tovább 
gondolkodunk.   
 
Basky András polgármester: Az I. határozat-tervezet az Önkormányzat Integrációs Programban 
nem kíván rész venni. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja az I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta 
meg: 

 



147/2022. (IX.20.) ÖH. 
Vízi közművagyon tulajdonjogának  
térítésmentes átadásával kapcsolatos döntés   
  
 

                                         Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon  szándékát, 
miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában  fennálló 
ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló  Integrációs 
Programban nem kíván rész venni. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja,  hogy az 
előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  víziközmű-vagyont és az azt 
működtető vagyont nem kívánja átadni a Magyar Állam részére. 

 
Határidő: 2022. szeptember 20. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 

 
 

Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs az ülést 08.29 órakor bezárom.  

K.mf. 
 
   
 
  Basky András      dr. Balogh László 
  polgármester               jegyző 
 

 

 


