
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a viziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról 

 

 

Kéthely Község Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközművek a Magyar Állam és más 

önkormányzatok tulajdonában álló víziközművekhez kapcsolódnak, azokkal közös 

víziközmű-rendszert alkotnak a mellékelt táblázat szerint. Ezekre a víziközmű-rendszerekre 

a DRV ZRt. 6 hónapos időtartamra, ideiglenesen kapott működési engedélyt a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1839/2013 sz. határozata értelmében. 

A határozat értelmében a végleges működési engedély kiadásának feltétele, hogy a 

mellékeltek szerinti víziközmű-rendszerhez tartozó vízi-közművek tulajdonosai, mint 

ellátásért felelősök egy víziközmű-szolgáltatóval, egy közös üzemeltetési szerződést 

kössenek a teljes víziközmű-rendszerre, legkésőbb 2014. március 31. napjáig. 

 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (Vksztv.) 15. § (2) bekezdése 

alapján a víziközmű-rendszer üzemeltetése a rendszeren érintett ellátásért felelősök közössége 

és a víziközmű-szolgáltató között kötött üzemeltetési szerződés alapján lehetséges. A Vksztv. 

9. § (2) bekezdése alapján az állam tulajdonosi képviselője (MNV Zrt.) jár el az 

ellátásért felelősök képviseletében, ha a víziközmű-rendszeren az állam a közművagyon 

érték legalább 50%-a felett tulajdonjoggal rendelkezik. A képviseleti jog megállapítása 

céljából DRV ZRt. adatot kért be, a tulajdonunkban lévő víziközmű-vagyon könyv szerinti 

nettó értékéről, mely az ivóvíz közmű esetében nettó 11.947 e Ft értéken, a szennyvíz- 

közművek esetében nettó 287.004 e Ft értéken van nyilván tartva.  

 

 

A Vksztv. 12. §-a alapján az új üzemeltetési szerződés megkötése előtt a 

közműtulajdonosoknak (a Magyar állam és az érintett önkormányzatok), akkreditált céggel 

vagyonértékelést kell végeztetniük, a 24/2013. (V.29) NFM rendelet 2.§-a  és a Vkszt. 9. §-a 

alapján, a vagyonértékelést azonos időpontban és feltértelek mellett, együttműködve kell 

elvégeztetni, melynek költségeit az érdekelt tulajdonosok – eltérő megállapodás hiányában 

– a víziközmű-rendszeren fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke 

arányában viselik, és ez később az új üzemeltetési szerződés kötelező mellékletét képezi 

majd. 

 

 

A DRV Zrt. álláspontja szerint a képviselő testületnek van jogszabályi lehetősége a 

tulajdonában álló víziközmű-vagyon térítésmentes állami tulajdonba adására. A mennyiben az 

állami tulajdonba adást a Magyar Állam nevében eljáró MNV ZRt. elfogadja, abban az 

esetben az Önkormányzat mentesül az ellátási felelősség, és a vele járó összes jelenbeli és 

jövőbeni kötelezettség alól. (Ezt a mellékelt nyilatkozaton teheti meg Önkormányzatunk). 

 

 

Jelen körülmények között, véleményem szerint nem áll elég információ rendelkezésünkre a 

közmű vagyon átadásával, és az azt követő időszak önkormányzatunkra pozitív (csökkenő 

terhek, elöregedett közmű – folyamatos rekonstrukció, melyre nem nyújt fedezetet a 

koncessziós díj teljes mértékben) és negatív (vagyonvesztés?) hatásai vonatkozásában. 

 

 

 



Határozati javaslat: 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a a viziközmű 

vagyon állami tulajdonba adásáról szóló előterjesztést, mely alapján úgy döntött, 

hogy további egyeztetést javasol a tulajdonában álló víziközmű vagyon átadása 

vonatkozásában, mely tárgyalások lebonyolításával, és az információk 

begyűjtésével a polgármestert bízza meg. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

 

Kéthely, 2013. december 4. 

 

 

Sipos Balázs 

polgármester 
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