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 Ügyiratszám: 240/1/2017. 4. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS 
BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. január 26-i ülésére 

a DRV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A DRV Zrt, mint szolgáltató arról tájékoztatja testületünket, hogy 2016. április 29-én 
Siófokon szervezett önkormányzati fórum alkalmával a víziközmű ágazatra jellemző 
jelentős nagyságrendű kintlévőségek kezelésére, a fizetési hajlandóság előmozdítására 
javaslat érkezett partnereitől egy olyan adatszolgáltatás megteremtésére, amely rendszeres 
tájékoztatást ad a polgármesterek és képviselő-testületek részére a településükön 
nyilvántartott, víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozásokról. Az adatszolgáltatás 
birtokában az Önkormányzatok még azelőtt értesülhetnek a felhalmozott vízdíj 
tartozásokról, mielőtt az a felhasználók részére kezelhetetlenné válna, így lehetősége nyílik 
saját eszközeivel segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került felhasználók részére. 

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 61. § (1) bekezdés d) pontjában 
leírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint az (1) bekezdés c) pontjában leírt 
követelés érvényesítése - a Víziközmű-szolgáltató mindenkor hatályos Üzletszabályzatának 
a késedelmes fizetésbe esett felhasználók kezelésre leírtak teljesítése - érdekében felmerülő 
feladatok részletezéséről a DRV Zrt. elkészítette és számunkra megküldte az 
adatszolgáltatásra vonatkozó együttműködési megállapodást, kérve testületünket annak 
elfogadására.  

Határozati javaslat 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a DRV Zrt-vel 
kötendő együttműködési megállapodás tervezetét, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlan tartalommal jóváhagy. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás 
aláírására. 

Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 

Balatonújlak, 2017. január 18. 

Tüske Gáborné                
polgármester 



Előkészítő 

Csorba Tibor 

A D Ó S S Á G K E Z E L É S I ,  
A D A T S Z O L G Á L T A T Á S I  É S  

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött egyrészről a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 8600 Siófok, 
Tanácsház u. 7.; adószám: 11226002-2-14, cégjegyzékszám: Cg.14-10-300050), mint 

Üzemeltető gazdálkodó szervezet - a továbbiakban: Víziközmű-szolgáltató, - másrészről 
Balatonújlak Község Önkormányzata (cím: 8712 Balatonújlak, Templom u. 3., adószám: 
15397892-1-14, törzskönyvi nyilvántartás száma: 397890), mint az ellátásért felelős 
Üzemeltetésbe adó - a továbbiakban: Ellátásért felelős - között az alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételek mellett: 

Preambulum 

A Felek rögzítik, hogy közöttük 2029.12.31. napjáig terjedő hatállyal üzemeltetési szerződés 
van hatályban az ellátásért felelős Önkormányzat(ok) tulajdonát képező közcélú víziközmű-

rendszer(ek) üzemeltetésének tárgyában.  

A Felek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (továbbiakban: Vksztv.) 

61. § (1) bekezdés d) pontjában leírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint az (1) 

bekezdés c) pontjában leírt követelés érvényesítése - a Víziközmű-szolgáltató mindenkor 

hatályos Üzletszabályzatának a késedelmes fizetésbe esett felhasználók kezelésre leírtak 
teljesítése - érdekében felmerülő feladatok részletezéséről az alábbiak szerint rendelkeznek:  

1. A Megállapodás tárgya:

A Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában rögzített
módon, rendszeresen adatot szolgáltat az Ellátásért felelős részére az Ellátásért felelős
közigazgatási területén elhelyezkedő víziközmű-rendszer(ek)hez kapcsolódó felhasználási
helyeken a felhasználók által felhalmozott tartozások összegéről. Az adatszolgáltatás célja,
hogy az Ellátásért felelős saját lehetőségeit felhasználva segíthesse az érintett felhasználók

adósságrendezését, megelőzve ezzel az adósság további felhalmozódását, illetve a
felhasználókat érintő további költségek felmerülését vagy ivóvíz-szolgáltatásuk

korlátozását.

Az Ellátásért felelős vállalja, hogy a Víziközmű-szolgáltató jogszerű víziközmű-

szolgáltatási tevékenységét, és azon belül is kiemelten a kintlévőség-kezelési tevékenységét
támogatja a jelen Megállapodás 3. pontjában rögzített módon, az Ellátásért felelős
közigazgatási területén szükségessé váló közterületi bontásokkal járó feladatok
elvégzésében. A közterületi bontásokkal járó feladatok önkormányzati támogatásának célja,
hogy a Víziközmű-szolgáltató – a korlátozási tevékenységet folyamatosan, koncentráltan
és rövid időn belül érvényesíthesse a fizetési késedelembe esett felhasználók esetében,
valamint a jogszabályban nevesített felhasználói szerződésszegések esetén érvényesíthesse
a víziközmű-szolgáltatás megszüntetését.



Előkészítő    

Csorba Tibor    

 

2. Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:  

 

A Víziközmű-szolgáltató a jelen Megállapodás alapján félévente – az aláírás dátumát 
követő január és július hónapokban – rendszeresen tájékoztatja az Ellátásért felelőst a 

fizetési késedelembe esett felhasználók adatairól. 
Az Ellátásért felelős kijelenti, hogy a Vksztv., valamint az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartva, a 

kapott adatokat kizárólag az adósságrendezések céljából kezeli, az adósságrendezés 

megtörténte után azokat törli. 
 

3.  A közterületi bontási tevékenység támogatására vonatkozó szabályok: 

 

Az Ellátásért felelős a jelen megállapodás alapján biztosítja a Víziközmű-szolgáltató 

számára, hogy az Ellátásért felelős közigazgatási területén szükségessé váló közterületi 
korlátozási feladatok elvégzéséhez szükséges közterület lefoglalása/biztosítása esetében 
ugyanazokat szabályokat alkalmazza, mint amelyeket a hibaelhárítási munkák esetében. Az 
Ellátásért felelősnek joga van meghatározni és a Víziközmű-szolgáltató felé 
folyamatosan aktualizálni azokat a közterületeket, ahol a szilárd burkolatok bontására 
tilalmat rendel el. 

 

A Víziközmű-szolgáltató köteles a közterületi korlátozási munkák során a hibajavításokkal 
azonos módon eljárni és a felbontott közterületek eredetivel megegyező módon történő 
helyreállítását    az Ellátásért felelős helyi rendeletében és/vagy határozatában 
meghatározott módon és időben elvégezni. 

 

4. A megállapodás hatálya: 
 

A jelen megállapodás a Felek általi aláírása napjától hatályos és amennyiben a Felek között 
több üzemeltetési szerződés is hatályos, úgy a későbbi lejáratig, vagyis 2029.12.31. napig 

terjedő határozott időtartamra szól. 
 

5. A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen megállapodás hatálya alatt jogszabályi 
módosítás következtében a teljes megállapodásnak, vagy egyes rendelkezéseinek 
alkalmazhatósága megszűnik, vagy érvénytelenné/semmissé válik, abban az esetben a 
megállapodás, vagy az érintett rendelkezés hatályát veszíti.  

 

6. A jelen Megállapodás kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével módosítható. 

 

7. A Felek a jelen megállapodást gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Balatonújlak, 2016 …………..… 

 

 

 

 

…..………………………………………… 

Balatonújlak Község Önkormányzata 

Siófok, 2016 ………….…….. 
 

 

 

 

……………………………..…… 

DRV Zrt. 


	Felelős: Tüske Gáborné polgármester

