
3. Napirend Ivóvíz ellátó rendszer (viziközmű vagyon) állami tulajdonba adása 
 

3. Napirend 

ELŐTERJESZTÉS 
Ivóvíz ellátó rendszer (viziközmű vagyon) állami tulajdonba adása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény (továbbiakban törvény) a víziközmű            
szolgáltatás működését, szereplőit és felügyeletét határozza meg. 
A törvény megszületésekor a víziközmű rendszereket több esetben az önkormányzatok, illetve az            
állam tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek összessége alkotta, ami nehéz, esetenként          
kezelhetetlen helyzetet okozott az ellátásért felelősi feladatok meghatározásánál, ellátásánál, a gördülő           
fejlesztési tervek készítésénél, engedélyezésénél, a tervfeladatok finanszírozásánál. 
A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerben is vannak állami tulajdonú víziközmű          
vagyonelemek. 
 
A törvény a 2016. 07. 04.-én történt változásával a „vegyes” tulajdonú rendszerek számát csökkentette              
az alábbiak szerint: 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdése alapján az 5/F. § (5)                 
bekezdésben és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában                
meghatározott gazdasági tevékenység ellátása érdekében a kizárólagos állami tulajdonban álló          
regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott önkormányzati          
tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a 18. § szerinti víziközmű fejlesztésre fel nem             
használt források tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási           
értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017. július 1-jén a magyar államra száll. A            
vagyonelemek és a fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és a magyar állam             
képviseletében eljáró MNV Zrt. 2017. június 30-ig írásban megállapodik. A térítésmentes           
vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül. 
 
A törvény értelmében a nemzeti vagyonról szóló törvényben nevesített kizárólagos állami tulajdonban            
lévő rendszerekhez csatlakozó önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyonelemeket kellett – és          
lehetett – a Magyar Állam tulajdonába adni. 
2017. évben a DMRV Zrt. – az MNV Zrt megbízásából – megkereste Önkormányzatunkat a              
vagyonátadással kapcsolatos megállapodást kezdeményezésével. 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz ellátó rendszer állami tulajdonba          
adásával kapcsolatban az alábbi döntést hozta: 
25/2017. (II.15.) Képviselő – testületi határozat  
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Bánk Község Önkormányzata a          
tulajdonában lévő ivóvíz ellátó rendszert, mint viziközmű vagyont a viziközmű szolgáltatásról szóló            
2011. évi CCIX. törvény alapján –tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik az ivóvíz              
rendszer felújítási és pótlási, valamint beruházási tervből álló 2016-2030 évi gördülő fejlesztési            
tervében szereplő fejlesztések és felújítások megvalósításához szükséges anyagi forrással –          
térítésmentesen át kívánja adni a Magyar Állam tulajdonába. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó jognyilatkozat megtételére.  
 
A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer nem szerepel nevesítetten a nemzeti vagyonról szóló            
törvényben, ezért az ebben a rendszerben érintett önkormányzatok víziközmű vagyonátadása nem           
történhetett meg. A rendszert a DMRV Zrt. az 54 tulajdonos önkormányzattal kötött egybefoglalt             
bérleti-üzemeltetési szerződés keretében, érvényes működési engedély alapján üzemelteti. 
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A DMRV Zrt. egyeztetést folytatott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a Magyar Energetikai              
és Közmű-szabályozási Hivatallal, amely alapján a víziközmű vagyon átadása a jelenlegi           
jogszabályoknak megfelelően az alábbi feltételek mellett történhet: 
 

1. A Nyugat-Nógrádi regionális vízellátó rendszert egyesíteni kell Duna Balparti Regionális          
Vízellátó Rendszerrel az átadási pont megszüntetésével. Az egyesített rendszer neve Duna           
Balparti Regionális Vízellátó Rendszer marad. 

2. Meg kell kötni az egyes Önkormányzatok (mint átadó) és a Magyar Állam (mint átvevő)              
között az ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról szóló szerződést. 

3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak határozatot kell hoznia a rendszerek           
egyesítéséről, illetve ki kell adnia az egyesített rendszer működési engedélyét. 

 
A leírt feltételeknek egyidőben kell teljesülniük, ezért a vonatkozó szerződéseket azzal a hatályba             
léptető feltétellel kell megkötni, hogy a szerződés akkor lép hatályba, amikor az új, egyesített              
rendszerre a működési engedély kiadásra kerül. A hatályba léptető feltétel miatt a szerződés aláírását              
követően a víziközmű rendszerre korábban megkötött víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés         
továbbra is érvényes marad mindaddig, amíg a víziközmű rendszerek egyesítése megtörténik.  
 
A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. meghatalmazta a DMRV Zrt-t, hogy a             
vagyonátvételre vonatkozó szerződéseket megkösse. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az önkormányzati tulajdonú ivóvíz ellátó rendszer, mint            
víziközmű vagyon térítésmentes állami tulajdonba történő átadására vonatkozó előterjesztést és          
szerződéstervezetet megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Bánk, 2020. augusztus 8. 

Tisztelettel: 
 

Torma Andrea 
polgármester 

 
 
……/2020. (VIII…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a képviselő-testület 25/2017. (II.15.)         
döntését és a Bánk Község Önkormányzata a tulajdonában lévő ivóvíz ellátó rendszert, mint             
viziközmű vagyont a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján –tekintettel            
arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik az ivóvíz rendszer felújítási és pótlási, valamint             
beruházási tervből álló 2016-2030 évi gördülő fejlesztési tervében szereplő fejlesztések és felújítások            
megvalósításához szükséges anyagi forrással – térítésmentesen átadja a Magyar Állam tulajdonába. 
 
A képviselő-testület Bánk Község Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz ellátó rendszer, mint           
víziközmű vagyon térítésmentes állami tulajdonba történő átadásáráról szóló szerződés-terveztet az          
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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