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Tárgy: A víziközmű-vagyonnak az államra történő önkéntes 
átruházására irányuló integrációhoz csatlakozás 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ellátásbiztonság fokozása, a közszolgáltatással járó feladatok ellátásának optimális 
megszervezése, illetve az önkormányzatok és az állam közötti együttműködés lehetőségeinek 
bővítése érdekében indokolt, hogy a víziközmű-szolgáltatás, mint önkormányzati közfeladat 
állam részére történő átadásának a lehetősége biztosított legyen. E célból került sor a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény olyan irányú módosítására, mely 
lehetővé teszi az önkormányzatok és a tulajdonukban működő szolgáltatók számára, hogy a 
közszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyon állam részére történő átadásával, – önkéntes módon – 
egy állami integrációs folyamatban vehessenek részt. Ez az önkormányzatok és a tulajdonukat 
képező szolgáltatók számára is lehetőséget teremt arra, hogy portfólió-tisztítást hajtsanak 
végre, illetve ha azt célszerűnek tartják, úgy a közszolgáltatással járó feladatokat átadják az 
államnak. 

Integráció alatt azt a lehetőséget értjük, hogy az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű 
vagyonát és a hozzá kapcsolódó ellátási felelősséget átadja a Magyar Állam részére. A 
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény (Vksztv.) 5/H. §-a biztosítja a 
lehetőséget az önkormányzatok számára, hogy amennyiben nem tudnak, vagy nem kívánnak a 
törvényben foglalt víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettségüknek eleget tenni, úgy az 
ellátási felelősséget és a hozzá kapcsolt víziközmű vagyont, működtető vagyont és a 
működtetés biztosítására a szolgáltató társaságban fennálló tulajdonosi részesedést 
önkéntesen, ingyenesen átadhatják a Magyar Állam részére. 

Figyelembe véve, hogy a víziközmű vagyon az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonába tartozik, az önkormányzati képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi 
jogokat, így elsősorban testületi döntés szükséges a programban való részvételről, a 
víziközmű vagyon és működtető vagyon, valamint a fel nem használt fejlesztési források 
államra történő ingyenes átruházásáról. Továbbá a Vksztv. által biztosított kereteken belül az 
önkormányzattal szolgáltatási jogviszonyban álló társaságban fennálló tulajdoni részesedés 
állam javára történő átruházásáról. 

A Mötv. 50.§ szerint a 42.§ 16. pontjában foglaltakra tekintettel, vagyis a helyi 
önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes átruházásához szükséges 
döntéshez a képviselő-testület minősített többségi döntése szükséges, azaz az önkormányzati 
képviselők több mint felének igen szavazata kell a döntés meghozatalához, az egyszerű 
szótöbbség nem elegendő. 

Mi az integráció menete? 
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Amennyiben az Önkormányzat, mint ellátásért felelős élni kíván a Vksztv.-ben biztosított 
lehetőséggel, általános jelleggel az alábbi lépésekre van szükség az önkormányzat részéről: 

1. Az önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az 
önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettségének és a 
tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak az államra történő önkéntes átruházására 
irányuló Integrációban részt kíván venni. 

2. A képviselő testületi döntést mellékelve, az önkormányzat integrációs szándékáról értesíti 
az állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Vízművek Zrt.-t. 

3.  A Nemzeti Vízművek Zrt. egyezteti az ellátási felelősség és az ahhoz tartozó víziközmű 
vagyon, fel nem használt fejlesztési források térítésmentes állami átvételének feltételeit az 
Önkormányzattal, valamint előkészti az ezekhez szükséges átruházási szerződés tervezetet. 

4. Az egyeztetések lefolytatását követően képviselő testületi döntés szükséges az ellátási 
felelősség, a víziközmű vagyon, a fel nem használt fejlesztési források állam részére történő 
átadásáról, továbbá a polgármester vagy más személy felhatalmazásáról a megküldött 
tranzakciós szerződés aláírására. 

5. A megkötött tranzakciós szerződés alapján, a szerződés hatályba lépését követő 2 hónapon 
belül kerül sor a NV Zrt. részéről a birtokba lépésre, a területen a víziközmű szolgáltatás 
folyamatosságát a szolgáltató biztosítja. 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 
hozza meg. 
 
Az elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 
 
Tordas, 2022. augusztus 16. 
 
         

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
…/2022. (VIII. 30.) határozata 

a víziközmű-vagyonnak az államra történő önkéntes átruházására irányuló 
integrációhoz csatlakozásáról 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy önkormányzatot terhelő 
víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettségének és a tulajdonában álló víziközmű-
vagyonnak az államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban részt kíván venni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 
 
Alulírott Juhász Csaba polgármester, Tordas Község Önkormányzata képviseletében 

nyilatkozom arról, hogy Tordas Község Önkormányzata a …/2022. (VIII. 30.) határozata 

alapján az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettségének és a 

tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak az államra történő önkéntes átruházására irányuló 

Integrációban részt kíván venni.  

 

 

Tordas, 2022. augusztus 31. 

 

 

        Juhász Csaba 
        polgármester 


