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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békés Megyei Vízmővek Zrt. Közgyőlése 68/2008. (IX. 26.) számú határozatával 
elfogadta a 2009. évtıl érvényes „Együttmőködési Szerzıdést”, „Üzemeltetési Szerzıdést” és 
az új „Díjképzési Szabályzatot”, melyek alapján történt meg a 2009. évi víz- és csatornadíj-
javaslatuk. 

A csatornadíjak bizonyos költségelemei mértékének túl magas javaslata miatt 
felhatalmazást kapott a polgármester, hogy ezen ágazat ismételt saját üzemeltetését 
feltételezve készíttesse el a 2009. évre vonatkozó önköltségszámítást, illetve folytasson 
tárgyalásokat a Vízmővek Zrt. menedzsmentjével. A saját üzemeltetésre az elızetes 
költségszámítások elkészültek, 2009 évre 85-90 millió forint kiadással lehet kalkulálni, mely 
viszont már felállt szervezetet feltételez, a szükséges humán-, eszköz- és gépellátottsággal, 
üzemeltetéshez szükséges forgótıkével. A 85-90 millió forint csatornadíjakra lebontva 112,50 
Ft/m3 + ÁFA díjtételt jelentene a Vízmővek Zrt. 214,40 Ft/m3 + ÁFA díjtételével szemben, 
viszont több tízmillió forintra lenne szükség az új üzemeltetı szervezet létrehozásához. 

A saját üzemeltetés feltétele a Békés Megyei Vízmővek Zrt-vel kötött szerzıdés(ek) 
felmondása, mely viszont csak 2012. január 1-i fordulónappal lehetséges, így a szerzıdés 
felmondása most nem aktuális. 

„ A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. 
RÉSZVÉNYESEINEK 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉSE 
(KIVONAT) 

(e) Felmondás 
 36. Jelen szerzıdést a felek határozatlan idıre kötik. 

Jelen szerzıdést 2011. december 31. napjáig, azaz a szennyvízágazatban érvényesülı 
szolidaritási elv, és az ágazatok közötti keresztfinanszírozás teljes megszüntetéséig 
felmondani nem lehet. Ezt követıen, bármelyik fél a felmondásnak a Társasággal való 
közlést követı naptári évet követı elsı munkanapra mondhatja fel azzal, hogy a 
szerzıdés a többi szerzıdı fél között tovább él. Az együttmőködési szerzıdés 
felmondására vonatkozó nyilatkozatot a Társaság székhelyére kell tértivevényes 
levélben megküldeni, tekintettel az alábbiakra is: 
-  részvényes önkormányzatok kifejezetten rögzítik, hogy az együttmőködési 

szerzıdés tekintetében gyakorolt rendes felmondás egyben a szerzıdéshez 
mellékletként csatolt Üzemeltetési Szerzıdés - blanketta szerint a Társaság és a 
részvényes önkormányzat által létesített üzemeltetési szerzıdést is megszünteti; 
továbbá  
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- a Társaság és a részvényes önkormányzat közötti üzemeltetési szerzıdés 
bármelyik fél vagy a szerzıdı felek általi közös megszüntetése, egyben a 
részvényes önkormányzat együttmőködési szerzıdésben való részességét is 
megszünteti.  

 
Az üzemeltetési szerzıdés megszüntetésére, illetve az együttmőködési szerzıdés 
felmondására vonatkozó jognyilatkozatot a Társaság – a felmondás részvényes 
önkormányzatokkal való közlése, illetve az érintett részvényes önkormányzat 
együttmőködési szerzıdésben való megszőnésérıl való értesítésük érdekében – a 
közlést követı 3 munkanapon belül az együttmőködési szerzıdésben részes részvényes 
önkormányzatok számára továbbítja. 
 
A fenti körülmények nem zárják ki annak lehetıségét, hogy a Társaság a szerzıdés 
megszőnésében érintett részvényes önkormányzattal idıbeli megszorítás nélkül más, új 
jogviszonyt létesítsen a víziközmő-szolgáltatás biztosítása érdekében.” 

A LISZ Kft., mint potenciális üzemeltetı szervezet a mellékelt levélben írta le az 
üzemeltetéssel kapcsolatos aggodalmait. 
 A magas csatornadíjak mellett nem éreztük, hogy a Zrt.-n belül arra lenne törekvés, 
hogy racionálisabban, költséghatékonyabban mőködjön, melyrıl viszont a lefolytatott 
tárgyalásokon biztosítottak bennünket. 
 A csatornadíjak mértékének alapja a városi önköltség, melyekre ezután közvetlenül 
nagyobb figyelmet kell fordítani a város szakembereinek, ezzel is befolyásolva a következı 
évi díjképzés alapját. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete felkéri a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 
vezérigazgatóját, illetve igazgatóságát, hogy a Zrt. mőködtetési költségeinek 
hosszú távú racionalizálására tegyen javaslatot a közgyőlés felé, melynek célja a 
víz- és csatornadíjak emelkedési ütemének mérséklése legyen. 

2. Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a város 
szakembereivel a helyi csatornamő üzemeltetését folyamatosan kísérjék 
figyelemmel, és az esetlegesen szükséges javaslatokat a Vízmővek Zrt. felé 
megtegyék. 

 
Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 
 
 
Békés, 2008. december 11. 

 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
………………………….. 
        Jogi ellenjegyzı 
 
…………………………… 
      Pénzügyi ellenjegyzı 








