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Összegző jelentés

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/15057.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  május  11-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. május 11-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló
T/15057. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/15057/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:
Vksztv.: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15057/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Vksztv. 18. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Vksztv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

(1) Jogszabályban vagy üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj esetén az ellátásért
felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője – megállapodás esetén a víziközmű-szolgáltató – a
víziközmű-szolgáltatási  díjban  [megképződött]képződött használati  díjat  elkülönített  számlán
kezeli,  amelyet  kizárólag  a  jóváhagyott  gördülő  fejlesztési  tervben  meghatározott  víziközmű-
fejlesztési  feladatok finanszírozására  – ideértve a  víziközmű-vagyonhoz és  annak fejlesztéséhez
szorosan  kapcsolódó  előkészítési,  nyilvántartási,  eljárási  díjakat  és  költségeket,  valamint  a
fejlesztési  célra  igénybe  vett  hitellel  összefüggő adósságszolgálat  teljesítését  is  –  továbbá az  e
törvényben  meghatározott  feladatokra  használhat  fel.  A 10.  §  (1)  bekezdésével  és  a  30.  §  (4)
[bekezdésekkel]bekezdésével is összhangban, a fejlesztésekhez kapcsolódó költségek a víziközmű
tulajdonosát terhelik, azt a szolgáltatóra nem háríthatja át.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/15057/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § - Vksztv. 2. § 33. pont
…a [víziközmű fejlesztések ]víziközmű-fejlesztések 
finanszírozását …

2.
6. § - Vksztv. 11. § (5) 
bekezdés

…a [11. § ](6) …

3.
8. § - Vksztv. 14. § (4) 
bekezdés

…alkalmazásában [víziközmű működtető ]víziközmű-
működtető eszköz …

4. 16. § 4. pont …pontjában az „a …

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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