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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2013. november 19.-én levélben kereste meg Kékkút Község
Önkormányzatát a vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetésével kapcsolatosan. A szolgáltató tájékoztatása
szerint településünkön önkormányzati tulajdonú és a Magyar Állam tulajdonában álló víziközművek (ivóvíz és
szennyvízcsatorna hálózat) úgynevezett közös víziközmű rendszert alkotnak. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 1839/2013 számú határozata alapján a további üzemeltetés kiadásához szükséges végleges
működési engedély megszerzéséhez a víziközmű-rendszerhez tartozói víziközművek tulajdonosai, mint az
ellátásért felelősök egy víziközmű-szolgáltatóval egy közös szerződést kell hogy kössenek a teljes víziközmű
rendszerre 2014. március 31.-ig. Az üzemeltetési szerződés megkötése előtt a közműtulajdonosoknak el kell
végeztetni a közműrendszerek vagyonértékelését, melynek költségét a víziközmű rendszeren fennálló vagyoni
érdekeltségük arányában kell viselni.
A DRV Zrt. megkeresésében jelezte továbbá, hogy álláspontjuk szerint az önkormányzatoknak lehetősége van a
tulajdonukban lévő víziközmű-vagyon térítésmentes állami tulajdonba adására. Amennyiben 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. A víziközművek
esetleges állami tulajdonba adásról a DRV Zrt. az Önkormányzattól nyilatkozatot kért.
A fentiekkel kapcsolatosan 2014. január 9.-én Siófokon az érintett önkormányzatok, a szolgáltató és az MNV
Zrt részvételével tanácskozásra került sor. A DRV ZRT tájékoztatása szerint a jelenlegi üzemeltetési szerződések
lejárnak, újakat kell kötni. A tavalyi évben megküldött levelükben az önkormányzatoktól elvi nyilatkozatot
várnak az esetleges állami tulajdonba adásra vonatkozóan. Ezzel kapcsolatosan az MNV Zrt. még nem alakította
ki végleges álláspontját.
Kékkút Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmű-vagyon értéke 2012. december 31.-i forduló
nappal az alábbi:
Ivóvíz közművek nettó értéke:
6 077 888 Ft
Szennyvíz közművek nettó értéke:
99 823 135 Ft.
Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek nagy része 2000 után épült ki, melyek az idő múlása miatt
feltehetően egyre inkább felújításra szorulnak. Valószínűleg hosszú távon az önkormányzat ezek felújítására
költségvetési fedezetet biztosítani önerőből nem tudná. A jelentős közművagyon ingyenes átadása az
önkormányzat vagyonát hátrányosan érintené, ezért javasoljuk, hogy az önkormányzat elviekben értsen egyet a
közművagyon állami tulajdonba adásával, azzal, hogy az átadott vagyon esetleges megtérítésével kapcsolatosan
további egyeztetésekre kerüljön sor.
Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2013. HATÁROZATA
Szándéknyilatkozat Kékkút Község víziközműveinek állami tulajdonba adásáról.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes szándéknyilatkozatát adja ahhoz, hogy az
Önkormányzat a törzsvagyona részét képező, állami tulajdonú víziközművekhez kapcsolódó
víziközműveit – amennyiben hatályos jogszabályok lehetővé teszik -, illetve ez a Magyar Állam nevében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba vételi szándékával megegyezik – állami
tulajdonba adja.
A vagyonátadással és az ezzel összefüggő esetleges térítési díj mértékével kapcsolatosan a vagyonkezelővel
további egyeztetések lefolytatását tartja szükségesnek.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tárgyú nyilatkozat DRV Zrt. részére történő
továbbítására.
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