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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
 

a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére 
Víziközmű-üzemeltetési szerződések módosítása tárgyban 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nagy-Szeder utcában található I. számú vízműtelep az ivóvízhálózat rekonstrukciója miatt 
elvesztette szerepét az ivóvíz ellátásban, azonban az ott található kutak és berendezések 
használhatóak és a belőlük kinyert víz használható a fürdő üzemeltetéséhez. Ehhez a 
váltáshoz szükséges volt, hogy a Halasthermál Kft. engedélyt kapjon a vízügyi hatóságtól a 
kutak üzemeltetésére. Ez a határozat megszületett, így megnyílt a jogalap arra, hogy a kutak 
és az eszközök – melyeket eddig a Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft. üzemeltetett – a 
Halasthermál Kft.-hez kerüljenek. 
 
Az átadás folyamata az, hogy a Kiskunsági Viziközmű-szolgáltató Kft. visszaadja az 
Önkormányzatnak – mint tulajdonosnak – az eszközöket, az Önkormányzat pedig ugyanakkor 
üzemeltetésre átadja a Halasthermál Kft.-nek. Ehhez mindkét céggel kötött üzemeltetési 
szerződést módosítani kell. Az eszközöket leltári számmal, megnevezéssel és bruttó értékkel a 
mellékelt táblázat tartalmazza. Az eszközök elszámolt értékcsökkenését és nettó értékét a napi 
értékcsökkenés miatt február 1-i fordulónappal kell kiszámítani. Az összes átadott eszköz 
értéke 2017. november 30-i számítás szerint 58.251.988.- Ft volt, az átadáskor ez az érték a 
fent említett értékcsökkenés miatt valamivel kevesebb. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a mellékletben szereplő eszközök üzemeltetésre 
történő átadásáról és hatalmazzon fel a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú vízműtelep 
mellékletben felsorolt eszközeit üzemeltetésre 2018. február 1-jei hatállyal átveszi a 
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-től és üzemeltetésre átadja a Halasthermál Kft.-
nek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési szerződések 
módosítására, a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Kiskunsági Viziközmű-szolgáltató Kft. 

Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 
Halasthermál Kft., Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1. 
Csendes Ildikó osztályvezető 
Farkas Éva ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartás 
Tóth Péter osztályvezető 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2018. január 12. 
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