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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Polgármesterét Esztergom Város Polgármestere, Meggyes Tamás úr levélben
megkereste a regionális vízművek részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatban.
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
A regionális vízművek részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatban a Magyar Köztársaság parlamentje a közelmúltban módosította az
állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény
(a továbbiakban:Privtv.) mellékletét. A melléklet szerint a vízmű társaságokat kivette a
tartósan állami tulajdonban maradandó vagyonelemek közül. A Privtv. módosítása ellenére a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 9. § (1) bekezdése
változatlanul hatályban van, de errőle láthatóan az Országgyűlés nyári ülésezése után ezen
rendelkezés is módosításra kerül.
A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 9. § (1)
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„Az állam a kizárólagos tulajdonában, valamint az önkormányzat (önkormányzati társulás) a
törzsvagyonában lévő víziközmű létesítmények létesítéséről, fenntartásáról, üzemeltetéséről
(a továbbiakban együttesen: működtetés) a következő módokon gondoskodhat:
a) olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos részesedéssel rendelkezik ide nem értve a munkavállalói résztulajdont,
b) az állam és az önkormányzat együttesen olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre,
amelyben kizárólagos közös részesedéssel rendelkezik - ide nem értve a munkavállalói
résztulajdont,
c) a működtetés gyakorlásának időleges jogát koncessziós szerződésben átengedi.
e) az állam kizárólagos tulajdonába vagy a helyi önkormányzat törzsvagyonába tartozó
vízilétesítmények közül a víziközművek működtetése, ha a kizárólagos tulajdonos állam és az
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önkormányzat(ok) által közösen alapított gazdálkodó szervezetnek - ide nem értve a
munkavállalói résztulajdont -, illetőleg a kizárólag e gazdálkodó szervezetek által ugyancsak e
célra alapított gazdálkodó szervezetnek engedik át a tevékenység gyakorlását.
Amennyiben a Vgtv, módosításra kerül, az a lehetőség is elillana az önkormányzatok kezéből,
hogy ráhatással bírjanak a az ellátási területükön működő vízmű társaságok tevékenységére és
gazdáljkodására.
Megyes Tamás Esztergom város polgármester felvállalta azt a feladatot- mintegy gesztorként, hogy a regionális vízművek törzstőkéjét megtestesítő részvénycsomag lakosság számos
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényt Önkormányzatunk helyett az ÁPV Rthez bejelentse. Természetesen ez még nem a szerződéses kötelezettségvállalásra vonatkozik,
kizárólag az igénybejelentés és a testületi határozat ÁPV Rt.-hez történő együttes eljuttatásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete bejelenti
igényét az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon
értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. § (7)
bekezdése alapján - a kötelező önkormányzati feladatok
hatékonyabb ellátása érdekében - a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. törzstőkéjét megtestesítő részvénycsomagjára az ellátási terület
lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott
lélekszámaránynak megfelelően kivételesen indokolt térítés nélküli
önkormányzati tulajdonba adására.
Amennyiben a DRV ZRt. térítés nélküli tulajdonba adására a
megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a
hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét
nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem
kívánja, úgy Tapolca Város Önkormányzata a fennmaradó
részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a tulajdonjog
átruházásával a továbbruházási tilalom – kivéve az
önkormányzatok közötti részvényátadás –, valamint a tevékenységi
szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel
összefüggő biztosíték nyújtásával kapcsolatos szerződés ÁPV Rt.vel történő megkötésére.
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