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4 .  N a p i r e n d  

ELŐTERJESZTÉS 
Ivóvíz ellátó rendszer (viziközmű vagyon) állami tulajdonba adása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény megjelenésével a víziközmű szolgáltatási 
ágazat jelentősen átalakult. A változások következtében az önkormányzatokra is több teher hárult 
(ellátásért felelősi feladatok, gördülő fejlesztési terv, felújítás pótlási munkák finanszírozása). 
 
Részletek a törvényből: 

1.§ (1) c) az ellátási felelősség elve: e törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a települési 
önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és joga gondoskodni a közműves 
ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-
szolgáltatási feladatok elvégzéséről, 

6. § (1) Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. 
10. § (1) A víziközmű-fejlesztés megvalósításáról - ha e törvény vagy kormányrendelet másként 

nem rendelkezik - az ellátásért felelős gondoskodik. 
 
A törvény 2016. július 4-én történt változása kötelezővé, illetve lehetővé teszi – meghatározott 
feltételek teljesülése esetén – hogy az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű 2017. július 1-jén 
térítésmentesen állami tulajdonba kerülhessen. 
 
A lehetőség Tolmács Község Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz ellátó rendszert is érinti, ezrét a 
DMRV Zrt. – az MNV Zrt megbízásából – megkereste Önkormányzatunkat a vagyonátadással 
kapcsolatos megállapodást kezdeményezésével.  
 
A folyamat megkezdéséhez szükséges az Önkormányzat nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ivóvíz 
ellátó rendszerét tartalmazó víziközmű vagyonát térítésmentesen át kívánja-e adni a Magyar Állam 
tulajdonába. 
A DMRV Zrt. – a vagyonátadással kapcsolatos további ügyintézés érdekében - 2017. február 15.-ig 
kéri az önkormányzat erre vonatkozó nyilatkozatát.  
(A  szóban forgó jogszabály alapján a vagyonátadás lehetősége a szennyvíz elvezető rendszerekre nem 
vonatkozik.) 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az önkormányzati tulajdonú ivóvíz ellátó rendszer, mint 
viziközmű vagyon térítésmentes állami tulajdonba történő átadására vonatkozóan nyilatkozni 
szíveskedjen. 
 
Tolmács, 2017. február 7. 
 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
……/2017. (II…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata a tulajdonában lévő ivóvíz ellátó rendszert, mint viziközmű vagyont a viziközmű 
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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.  
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
……/2017. (II…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata a tulajdonában lévő ivóvíz ellátó rendszert, mint viziközmű vagyont nem kívánja 
térítésmentesen átadni a Magyar Állam tulajdonába. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó jognyilatkozat megtételére.  
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: polgármester 
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Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

A víziközmű törvény megjelenésével a víziközmű szolgáltatási ágazat jelentősen átalakult. A változások
következtében az önkormányzatokra is több teher hárult (ellátásért felelősi feladatok, gördülő 
fejlesztési terv, felújítás pótlási munkák finanszírozása,) melyekben mint szolgáltató igyekeztünk 
minden segítséget megadni.

Az eltelt években azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb probléma a vegyes tulajdonú 
(önkormányzatok/állam) rendszerekkel kapcsolatos feladatok megoldása. Nem volt kivétel ez alól az 
ország többi része sem, ezért a  víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 2016. július 04.-én történt 
változása kötelezővé, illetve lehetővé teszi – meghatározott feltételek teljesülése esetén, – hogy 
önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű térítésmentesen 2017. július 1-én állami tulajdonba 
kerülhessen.
A változás az Önök tulajdonában lévő ivóvíz ellátó rendszert érinti, melyre vonatkozóan az MNV Zrt 
megbízta a DMRV Zrt-t, hogy a vagyonátadással kapcsolatos megállapodást kezdeményezze. 

A folyamat megkezdéséhez azonban szükségünk van a T. Önkormányzat nyilatkozatára, hogy kívánja-e 
az ivóvíz ellátó rendszerét tartalmazó víziközmű vagyonát térítésmentesen a Magyar Állam 
tulajdonába adni.
Kérjük nyilatkozatukat írásban 2017. február 15.-ig címünkre szíveskedjenek megküldeni. (2600 Vác 
Kodály Zoltán út 3, vagy e-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu) 

A  szóban forgó jogszabály alapján a vagyonátadás lehetősége a szennyvíz elvezető rendszerekre nem 
vonatkozik!

Az üggyel kapcsolatban bármilyen segítséggel, további információval önkormányzati kapcsolattartónk 
áll rendelkezésükre:

Oláh Tamás önkormányzati kapcsolattartó
telefon: 06-27-511-555, 06-20-344-8452
e-mail: olaht@dmrvzrt.hu

Kérjük az ügy fontosságára való tekintettel nyilatkozatukat a jelzett határidőig mindenképpen küldjék 
meg számunkra.

Tisztelettel:

Tóth István
vezérigazgató megbízásából

Dropka Józsefné
manager asszisztensDMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Telefon: (27)-511-512
Mobil:  (20)-665 9041
E-mail: dmrvzrt  @dmrvzrt.hu
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