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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) két megkeresést küldött Komló 
Város Polgármesterének a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 
61/B. § és a 5/G. § előírásaira hivatkozással. A megkeresés szerint a 11-33923-1-007-01-10 
hivatali azonosítóval rendelkező II.1 megnevezésű Komló Város és kistérségi ivóvízellátó 
víziközmű-rendszeren, valamint a 21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosító számú, II. 24. 
megnevezésű, komlói kistérségi szennyvízelvezető víziközmű-rendszereken lévő, ellátásért felelős 
önkormányzatoknak el kell készíteniük egy megállapodást, melyben meghatározzák a víziközmű-
rendszeren lévő ellátásért felelősök jogait és kötelezettségeit, és kiválasztják az ellátásért felelősök 
közül az ellátásért felelősök képviselőjét. 
 
Az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét a Vksztv. 5/G. § (2) bekezdés szerint egyszerű 
többséggel kell meghatározni úgy, hogy az érintett ellátásért felelősök szavazati aránya a 
víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltség nettó könyv szerinti értékének megfelelően 
kell, hogy alakuljon. 
 
A megállapodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések az alábbiak: 
„Vksztv. 5/G. §  
(1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik (a továbbiakban: 
közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az érintettek az ellátásbiztonság 
követelménye érdekében írásban megállapodnak 
a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban 
az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítésének 
módjáról és feltételeiről, 
b) az ellátásért felelősök képviseletéről. 
(2) Az ellátásért felelősök az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást egyszerű többséggel 
hozzák meg, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni 
érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul.” 

 
A 11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 Komló Város és kistérségi 
ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök tulajdoni érdekeltsége és szavazati 
aránya: 
 
Bodolyabér település nettó könyv szerinti érték: 35.785.195,-Ft              Tulajdoni aránya: 0,92% 
Komló település nettó könyv szerinti értéke: 2.819.544132,-Ft                Tulajdoni aránya: 88,52% 
Liget település nettó könyv szerinti értéke: 60.768.254,-Ft                       Tulajdoni aránya: 1,42% 
Magyarhertelend település nettó könyv szerinti érték: 94.196.935,-Ft      Tulajdoni aránya: 1,99% 
Magyarszék település nettó könyv szerinti érték: 142.074.557,-Ft            Tulajdoni aránya: 3,32% 
Mánfa település nettó könyv szerinti érték: 87.817.143,-Ft                       Tulajdoni aránya: 2,47% 
Mecsekpölöske település nettó könyv szerinti érték: 37.800.891,-Ft         Tulajdoni aránya: 1,36% 
 
Az ellátásért felelősök képviselőjének (gesztornak) Komló Város Önkormányzatát javaslom; 
a megállapodás tervezete is ennek megfelelően készült el "Megállapodás a 11-33923-1-007-01-10 
hivatali azonosítóval rendelkező II.1 Komló Város és kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren 
ellátásának biztonsága érdekében" címmel. (1. sz. melléklet) 
 
A II. 24. megnevezésű, 21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező komlói 
kistérségi szennyvízelvezető víziközmű-rendszerre az egységes képviselet érdekében 
ugyancsak Komló Város Önkormányzatát javaslom gesztornak. A tulajdoni és szavazati 
arányok e víziközmű-rendszer vonatkozásában az alábbiak: 
 
Bodolyabér település nettó könyv szerinti érték: 120.944.374,-Ft           Tulajdoni aránya: 7,29% 



Komló település nettó könyv szerinti értéke:183.478.221,-Ft                  Tulajdoni aránya: 17,28% 
Liget település nettó könyv szerinti értéke: 141.572.748,-Ft                    Tulajdoni aránya: 7,78% 
Magyarhertelend település nettó könyv szerinti érték: 377.904.536,-Ft   Tulajdoni aránya: 20,81% 
Magyarszék település nettó könyv szerinti érték: 423.777.994,-Ft           Tulajdoni aránya: 26,46% 
Mánfa település nettó könyv szerinti érték: 302.305.524,-Ft                    Tulajdoni aránya: 11,32% 
Mecsekpölöske település nettó könyv szerinti érték: 139 528 343,-Ft      Tulajdoni aránya: 9,06%  
 
Az e víziközmű-rendszerhez kapcsolódó megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete 
tartalmazza.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és – a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – döntsön a „Megállapodás Komló 
Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről” 
című előterjesztésről. 
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta az „Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-
rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint ellátásért felelős a 11-33923-1-007-01-10 
hivatali azonosítóval rendelkező II.1 megnevezésű, valamint a 21-26408-2-007-00-00 hivatali 
azonosítóval rendelkező, II. 24. megnevezésű komlói kistérségi szennyvízelvezető víziközmű-
rendszerekre vonatkozóan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott 
VKEFFO_2017/2068-1 (2017) és VKEFFO_2017/2074-1 (2017) ügyiratszámú levelek és a 
Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően az ellátásért felelős 
önkormányzatokkal létre kívánja hozni a "Megállapodás a 11-33923-1-007-01-10 hivatali 
azonosítóval rendelkező II.1 Komló Város és kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren 
ellátásának biztonsága érdekében", valamint a  "Megállapodás a 21-26408-2-007-00-00 hivatali 
azonosítóval rendelkező II.24 megnevezésű, Komló Város és kistérségi szennyvízelvezető 
víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében"  című megállapodásokat. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, és a többi érintett településnek javasolja, hogy mindkét, a 
fentiekben megjelölt víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét Komló Város 
Önkormányzata lássa el. 
 
2. Az ellátásért felelősök a 11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 
megnevezésű, Komló Város és kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni 
érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik: 
 
Bodolyabér település nettó könyv szerinti érték: 35.785.195,-Ft              Tulajdoni aránya: 0,92% 
Komló település nettó könyv szerinti értéke: 2.819.544132,-Ft                Tulajdoni aránya: 88,52% 
Liget település nettó könyv szerinti értéke: 60.768.254,-Ft                       Tulajdoni aránya: 1,42% 
Magyarhertelend település nettó könyv szerinti érték: 94.196.935,-Ft      Tulajdoni aránya: 1,99% 
Magyarszék település nettó könyv szerinti érték: 142.074.557,-Ft            Tulajdoni aránya: 3,32% 
Mánfa település nettó könyv szerinti érték: 87.817.143,-Ft                       Tulajdoni aránya: 2,47% 
Mecsekpölöske település nettó könyv szerinti érték: 37.800.891,-Ft         Tulajdoni aránya: 1,36% 
 
A 21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező, II. 24. megnevezésű komlói kistérségi 
szennyvízelvezető víziközmű-rendszer vonatkozásában: 



 
 
 
Bodolyabér település nettó könyv szerinti érték: 120.944.374,-Ft           Tulajdoni aránya: 7,29% 
Komló település nettó könyv szerinti értéke:183.478.221,-Ft                  Tulajdoni aránya: 17,28% 
Liget település nettó könyv szerinti értéke: 141.572.748,-Ft                    Tulajdoni aránya: 7,78% 
Magyarhertelend település nettó könyv szerinti érték: 377.904.536,-Ft   Tulajdoni aránya: 20,81% 
Magyarszék település nettó könyv szerinti érték: 423.777.994,-Ft           Tulajdoni aránya: 26,46% 
Mánfa település nettó könyv szerinti érték: 302.305.524,-Ft                    Tulajdoni aránya: 11,32% 
Mecsekpölöske település nettó könyv szerinti érték: 139 528 343,-Ft      Tulajdoni aránya: 9,06%  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1-2. számú 
mellékleteit képező 1. pontban körülírt megállapodásokat aláírja, és a megtett intézkedésről a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt tájékoztassa. Felkéri a polgármestert, hogy a 
kistérséghez tartozó, ellátásért felelős önkormányzatokat keresse meg a megállapodásokhoz 
szükséges képviselő-testületi döntések meghozatala, valamint a képviselő-testületek megfelelő 
döntése esetén a települések polgármestereit a megállapodások aláírása iránt. 
  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József  polgármester 
   
    
 
Komló, 2017. április 21. 
 
 
           
 

Polics József  
polgármester 



1. sz. melléklet 
Megállapodás a 11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező 

II.1 Komló Város és kistérségi ivóvízellátó  víziközmű-rendszer  
ellátásának biztonsága érdekében 

 
mely létrejött 

• Bodolyabér Község Önkormányzata (cím: 7394 Bodolyabér, Dózs u. 2. törzsszám: ..., 
képviseli: Pataki Sándorné polgármester),  

• Komló Város Önkormányzata (cím: 7300 Komló, Városház tér 3.  törzsszám: ..., 
képviseli: Polics József polgármester),  

• Liget Község Önkormányzat (cím: 7331 Liget, József A. u. 9, törzsszám: ..., képviseli: 
Vargáné Szabó Gabriella polgármester), 

• Magyarhertelend Község Önkormányzata (cím: 7394 Magyarhertelend, Kossuth l. u. 46. 
törzsszám: ..., képviseli: Szeledi Katalin polgármester),  

• Magyarszék Község Önkormányzata (cím: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 39. törzsszám: 
..., képviseli: Kárpáti Jenő polgármester),  

• Mánfa Község Önkormányzata (cím: 7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. törzsszám: ..., 
képviseli: Hohn Krisztina polgármester),  

• Mecsekpölöske Község Önkormányzata (cím: 7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
törzsszám: ..., képviseli: Papp István polgármester),  

mint Ellátásért Felelősök között az alábbi feltételek mellett. 
 

 
1. Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 6 §-a (továbbiakban: Vksztv) 
szerint, 2013. január 1-jétől tulajdonosai a 11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező 
II.1 Komló Város és kistérségi ivóvízellátó  víziközmű-rendszernek. 
 
2. Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában álló víziközmű a 
nemzeti vagyonról szóló törvény alapján helyi önkormányzati vagyon korlátozott forgalomképes 
törzsvagyonát képzi. Ennek alapján az Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi 
víziközmű rendszeren a jogok és kötelezettségek Bodolyabér, Liget, Komló, Magyarherteled, 
Magyarszék, Mánfa és Mecsekpölöske települések önkormányzatainál állnak fenn.  
 
3. A települési önkormányzatoknak, mint Ellátásért felelősöknek kötelessége és joga 
gondoskodni a közműves ivóvíz ellátással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatok 
elvégzéséről a 11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 Komló Város és 
kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren. 
 
4. Ellátásért Felelősök kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) szerint e törvényben és 
végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok 
gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének módjáról  a mindenkor hatályos Üzemeltetési 
szerződés rendelkezik. 
 
5. Ellátásért Felelősök a Vksztv. 5/G § (1) b) alapján kijelentik, hogy a víziközmű-rendszerre 
vonatkozóan  Komló Város Önkormányzatát jelölik ki, mint képviseletükben eljáró Ellátásért 
Felelőst. 
 
6. Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy a 11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval 
rendelkező II.1 Komló Város és kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer működtetésével 
kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák meg, ami vonatkozik jelen megállapodás 
elfogadására is. 
 



Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy esetleges szavazati arány egyenlőség esetén 
döntésüket a tárgy év január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező Ellátásért 
felelős szavazata határozza meg.  
 
Jelen megállapodást - mely három oldalból és 6 pontokból áll - elolvastuk, tartalmát megértettük 
és azt, mint akartunkkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtuk. 
 
Komló, 2017. április  
 
 
 
 ..........................................................   ..........................................................  
Bodolyabér Község Önkormányzata Komló Város  Önkormányzata 
 Ellátásért felelős Ellátásért felelős 

 
 

 
 ..........................................................   ..........................................................  
 Liget Község Önkormányzat Magyarhertelend Község Önkormányzata 
 Ellátásért felelős Ellátásért felelős 

 
 

 
 ..........................................................   ..........................................................  
Magyarszék Község Önkormányzata Mánfa Község Önkormányzata 
 Ellátásért felelős Ellátásért felelős 
 

 
 

  .......................................................  
Mecsekpölöske Község Önkormányzata  

Ellátásért felelős 
 
Jelen szerződést Bodolyabér Község Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Komló Város Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Liget Község Önkormányzat képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Magyarhertelend Község Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Magyarszék Község Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Mánfa Község Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Mecsekpölöske Község Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  
számú határozatával hagyta jóvá. 



2. sz. melléklet 

Megállapodás a 21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosítóval 
rendelkező, II. 24. Komló Város és kistérségi szennyvízelvezető 

víziközmű-rendszer  
ellátásának biztonsága érdekében 

 
mely létrejött 

• Bodolyabér Község Önkormányzata (cím: 7394 Bodolyabér, Dózs u. 2. törzsszám: ..., 
képviseli: Pataki Sándorné polgármester),  

• Komló Város Önkormányzata (cím: 7300 Komló, Városház tér 3.  törzsszám: ..., 
képviseli: Polics József polgármester),  

• Liget Község Önkormányzat (cím: 7331 Liget, József A. u. 9, törzsszám: ..., képviseli: 
Vargáné Szabó Gabriella polgármester), 

• Magyarhertelend Község Önkormányzata (cím: 7394 Magyarhertelend, Kossuth l. u. 46. 
törzsszám: ..., képviseli: Szeledi Katalin polgármester),  

• Magyarszék Község Önkormányzata (cím: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 39. törzsszám: 
..., képviseli: Kárpáti Jenő polgármester),  

• Mánfa Község Önkormányzata (cím: 7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. törzsszám: ..., 
képviseli: Hohn Krisztina polgármester),  

• Mecsekpölöske Község Önkormányzata (cím: 7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21. 
törzsszám: ..., képviseli: Papp István polgármester),  

mint Ellátásért Felelősök között az alábbi feltételek mellett. 
 
1. Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 6 §-a (továbbiakban: Vksztv) 
szerint, 2013. január 1-jétől tulajdonosai a 21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosítóval 
rendelkező, II. 24. kistérségi szennyvízelvezető-rendszernek. 
 
2. Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában álló víziközmű a 
nemzeti vagyonról szóló törvény alapján helyi önkormányzati vagyon korlátozott forgalomképes 
törzsvagyonát képzi. Ennek alapján az Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi 
víziközmű rendszeren a jogok és kötelezettségek Bodolyabér, Liget, Komló, Magyarherteled, 
Magyarszék, Mánfa és Mecsekpölöske települések önkormányzatainál állnak fenn.  
 
3. A települési önkormányzatoknak mint Ellátásért felelősöknek kötelessége és joga 
gondoskodni a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatok 
elvégzéséről a 21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező, II. 24. Komló Város és 
kistérségi szennyvízelvezető víziközmű-rendszeren. 
 
4. Ellátásért Felelősök kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) szerint e törvényben és 
végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok 
gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének módjáról a mindenkor hatályos Üzemeltetési 
szerződés rendelkezik. 
 
5. Ellátásért Felelősök a Vksztv. 5/G § (1) b) alapján kijelentik, hogy a víziközmű-rendszerre 
vonatkozóan  Komló Város Önkormányzatát jelölik ki mint képviseletükben eljáró Ellátásért 
Felelőst. 
 
6. Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy a 21-26408-2-007-00-00 hivatali 
azonosítóval rendelkező, II. 24.  Komló Város és kistérségi szennyvízelvezető víziközmű-
rendszer működtetésével kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák meg, ami 
vonatkozik jelen megállapodás elfogadására is. 
 



Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy esetleges szavazati arány egyenlőség esetén 
döntésüket a tárgy év január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező Ellátásért 
felelős szavazata határozza meg.  
 
Jelen megállapodást - mely három oldalból és 6 pontokból áll - elolvastuk, tartalmát megértettük 
és azt mint akartunkkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtuk. 
 
Komló, 2017. április  
 
 
 ..........................................................   ..........................................................  
Bodolyabér Község Önkormányzata Komló Város  Önkormányzata 
 Ellátásért felelős Ellátásért felelős 
 

 
 

 ..........................................................   ..........................................................  
 Liget Község Önkormányzat Magyarhertelend Község Önkormányzata 
 Ellátásért felelős Ellátásért felelős 

 
 

 
 ..........................................................   ..........................................................  
Magyarszék Község Önkormányzata Mánfa Község Önkormányzata 
 Ellátásért felelős Ellátásért felelős 

 
 

 
  .......................................................  

Mecsekpölöske Község Önkormányzata  
Ellátásért felelős 

 
 
 
Jelen szerződést Bodolyabér Község Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Komló Város Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Liget Község Önkormányzat képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Magyarhertelend Község Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Magyarszék Község Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Mánfa Község Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerződést Mecsekpölöske Község Önkormányzata képviselő-testülete a ……………..  
számú határozatával hagyta jóvá. 


