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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek 
térítésmentes állami tulajdonba adásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Sólyom Károly alpolgármester
 Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) levélben (1. melléklet) 
tájékoztatta Tapolca Város Önkormányzatát arról, hogy 2013. október 7-én megkapta a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1839/2013. számú határozatát a társaság 
víziközmű-szolgáltatói működési engedélyének kiadásáról. A határozatban azon közös 
víziközmű-rendszerek találhatók meg, amelyeken a Magyar Állam és az érintett 
önkormányzatok egyaránt felelősnek minősülnek. Ezekre a víziközmű-rendszerekre a DRV 
Zrt. 6 hónapos időtartamra, ideiglenesen kapott működési engedélyt.  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) előírásai szerint 
amennyiben Tapolca település rendelkezik víziközműnek minősíthető vagyonnal, a DRV 
Zrt. álláspontja szerint a Képviselő-testület döntése alapján jogszabályi lehetőség van a 
tulajdonában álló víziközmű-vagyon térítésmentes állami tulajdonba adásának felajánlására. 

Amennyiben az állami tulajdonba adást a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. elfogadja,
abban az esetben az Önkormányzat mentesül az ellátási felelősség alól. A Képviselő-testület 
döntése csak előzetes nyilatkozattételnek minősül, az önkormányzat szempontjából nem jár 
kötelezettségvállalással, nem számít végleges döntésnek sem.

A DRV Zrt. levelében 2013. november 30-ig kérte az önkormányzattól a tulajdonában lévő 
víziközmű-vagyon könyv szerinti nettó értékére vonatkozó nyilatkozatát, melyet már meg is 
küldtünk a DRV Zrt. részére (2. melléklet).

A víziközmű-vagyon állami tulajdonba adására várhatóan a 2014. év folyamán kerül sor, így 
Tapolca Város Önkormányzata mentesülni fog az összes kötelezettsége alól.

Fentieket figyelembe véve javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Tapolca Város 
Önkormányzata ajánlja fel víziközmű-vagyonának térítésmentes állami tulajdonba adását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul Tapolca Város Önkormányzata víziközmű-
vagyonának térítésmentes állami tulajdonba adásához.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére. 

Felelős:  polgármester  
Határidő:   azonnal 

2013. december 10.

Császár László
polgármester
















