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Kapcsolódó módosító iavaslat

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján „a víziközmű szolgáltatásról” szóló T/5206 . számú
törvényjavaslat T/5206/5 . számú módosító javaslatához kapcsolódva a következő

kapcsolódó módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 36 .* az alábbiak szerint módosuljon :

„36. §

A Hivatal az engedély kiadását megtagadja, ha

a) a jogszabályi el ő írások nem teljesülnek, a jogszabályi feltételek hiányoznak, vagy a kérelmező nem rendelkezik a
jogszabályokban meghatározott engedélyekkel ,
b) a kérelmező nem teljesíti a jogszabályban meghatározott, víziközmű-szolgáltatás folyamatos, hosszú távú
nyújtásához szükséges pénzügyi, gazdasági, technikai, környezetvédelmi feltételeket, vagy nem rendelkezik az ezek
teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, személyi és pénzügyi erőforrásokkal ,
c) a kérelmező vonatkozásában az 1 . melléklet szerinti képlet alapján kiszámított felhasználói egyenérték nem éri el a
[200 000] 100 000-t,
d) a kérelmező csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy
e) a kérelmező vagy jogelődje víziközmű-szolgáltatói működési engedélyét a kérelem benyújtását megelőző 10 éven
belül a kérelmezőnek felróható okból visszavonták . ”

Indokolás:

A tervezetben foglalt 200 000 felhasználói egyenérték aránytalanul nagy területen kevés számú szolgáltat ó
létrehozását eredményezi. Módosításommal lehetőséget szeretnék biztosítani több szolgáltató működéséhez
megyénként kisebb területen.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében az egészséges ivóvízzel való ellátás (jelenleg : Ötv. 8 .
§ .) önkormányzati alapfeladatnak minősül, a szennyvíz-elvezetéssel együtt . Az új Ötv. tervezete is
tartalmazza azt a rendelkezést, amely meger ősíti a már korábban kialakult ellátási felelősséget. Az ellátás i
felelősség gyakorlati megvalósítása azonban csak akkor lehetséges, ha az Önkormányzat felel ősséggel élni
tud azokkal a jogosítványokkal, amelyek a víziközmű társaságok tekintetében őket kell hogy megillesse ,
míg az új víziközmű törvény tervezete gyakorlatilag megvonja az Önkormányzatok minden jogát attól, hog y
társaságaikat a helyi viszonyokhoz is igazodó módon irányítsák, szervezzék, ellenőrizzék.

Font Sándo r
Fidesz — Magyar Polgári Szövetsé g

Budapest, 2011 . december 13.
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