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az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az „egyes víziközmű-

szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról” szóló T/7309. számú törvényjavaslat
T/7309/2 . számú módosító javaslathoz az alább i

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 31 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„31 . §

A Vksztv . 45 . §-a következő szöveggel lép hatályba :

„45 .§ (1) A víziközmű-üzemeltetés e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletbe n
meghatározott részeinek kiszervezéséhez a Hivatal el őzetes engedélye, további nevesített
részeinek kiszervezéséhez a Hivatal el őzetes tájékoztatása szükséges .

(2) A kiszervezés nem eredményezheti azt, hogy az engedélyezési kötelezettség alá es ő
kiszervezett tevékenységek szerz ődési értékének összege az adott évben, a víziközm ű -
szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevétel tíz százalékát meghaladja .

(3) Kiszervezett tevékenységet kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint i
átlátható gazdálkodó szervezet végezhet . Kiszervezés esetében a víziközmű-szolgáltató úgy
felel a jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott kötelezettsége i
teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezné .

(4) A (2) bekezdésben foglalt korlátozás nem érvényesül, amennyiben az ellátási területen

[2011 . december 31.]2012. június 30 . napján víziközmű-szolgáltatást végző ,
a) kizárólag az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában álló ,

vagy
b) kizárólag az a) pont szerinti gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam ,
települési önkormányzat, vagy ezek együttes tulajdonában áll ó

gazdasági	 társasággazdálkodó

	

szervezet]

	

irányába,

	

az

	

(5)	 bekezdésben

meghatározott[alábbi] tevékenységek tekintetében történik a kiszervezés[ :]



[a) víziközmű napi üzemben tartása,
b) víziközmű hibaelhárítása,
c) víziközmű hibaelhárítási ügyelet nyújtása ,
d) ügyfélszolgálati tevékenység,
e) fogyasztásmérő berendezés leolvasására irányuló szolgáltatás ,
J) díjbeszedési szolgáltatatás,
g) felhasználási hely ellenőrzése ,

fogyasztásmér ő berendezések cseréje] .

(5) A (4) bekezdés tekintetében kiszervezhető tevékenységek:
a) víziközmű napi üzemben tartása,
b) víziközmű hibaelhárítása ,
c) víziközmű hibaelhárítási ügyelet nyújtása ,
d) ügyfélszolgálati tevékenység ,
e) fogyasztásmérő berendezés leolvasására irányuló szolgáltatás,

1)s_	 szolgáltatatás i
g) felhasználási hely ellenőrzése,
h) fogyasztásmérő berendezések cseréje .

(6[5]) A víziközmű-szolgáltató víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a
továbbiakban: másodlagos tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, a
folyamatos, biztonságos és el ő írt színvonalú ellátást . Másodlagos tevékenységnek minősül
különösen az elkülönített rendszerű csapadékvíz elvezet ő rendszerek üzemeltetése, a
fürdőüzemeltetés, a nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatás, valamint az
árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység .'

Indokolás

A módosítási javaslatot az teszi szükségessé, hogy a víziközm ű-szolgáltatásról szól ó
törvény decemberi elfogadását követően, számos esetben megindult az országban a
szolgáltató társaságok integrációja, s ez az integráció részben új víziközm ű-szolgáltató
gazdasági társaságok útján indult el . A már megkezdett integrációs folyamatoka t
lehetetlenítené el, ha a 45 . § által biztosított integrációs együttműködésekben ezek az újonnan
alakult nemzeti tulajdonban álló társaságok nem vehetnének részt . A módosítási javaslat
szerint, e kivételes integrációs forma –a közérdekre tekintettel- kizárólag a nemzeti
tulajdonban álló társaságok előtt kerülne csak megnyitásra .

Budapest, 2012 . június 18 .

Gyopáros Alpár
országgyűlési képviselő

2


	page 1
	page 2

