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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás „helyi közügy” melynek ellátása a helyi 

önkormányzat alapvető kötelezettsége, amelyhez az Alaptörvény az ellátáshoz 

szükséges közművagyont rendeli, amely része az önkormányzati törzsvagyon 

elidegeníthetetlen részének, és a nemezti vagyon részeként, ennek megfelelő 

védelemben is részesül. 

Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű-vagyon üzemeltetését 

a DRV Zrt. végzi. A víziközmű-rendszer a DRV_V_613 Dombóvár vízmű kódszámú 

és elnevezésű (11-07685-1-006-01-00 számú MEKH kóddal rendelkező) 

ivóvízhálózatból és a dombóvári szennyvíztisztító telepet is magában foglaló 

DRV_S_603 kódszámú (a nyilvántartott neve: Dombóvár szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer, MEKH kódja: 21-07685-1-004-01-10) szennyvízelvezető rendszerből áll. Az 

ivóvízhálózatban Dombóváron kívül ellátásért felelős Csikóstőttős, Kapospula, 

Kaposszekcső, Dalmand (Alsóleperd) és Döbrököz (Nagypáltelep) Község 

Önkormányzata is. A szennyvízhálózat Attala, Kapospula és Kaposszekcső (Liget 

lakótelep), valamint Döbrököz településekre is kiterjed. 

Az ellátási felelősség, az a kötelezettség amelynek keretében az önkormányzatnak meg 

kell teremteni a víziközmű szolgáltatás infrastrukturális feltételeit, és alapesetben 

folyamatosan fejleszteni is kell azt. 

Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. 

2020. decemberében az állami víziközmű-stratégiai célkitűzésekkel összhangban 

létrejött a 100 %-os állami tulajdonban álló Nemzeti Vízművek Zrt., amely cég arra 

hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközművek felett, valamint az állami tulajdoni 

részesedésekhez kapcsolódóan az állmot megillető tuljdonosi jogok és kötelezettségek 

összességét gyakorolja. 

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 

(továbbiakban: Vksztv.) 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 

lehetőséget teremt arra, hogyha azt célszerűnek tartják, úgy a közszolgáltatással járó 

feladatokat átadhassák az államnak. 

A Vksztv. 5/H §(2) bekezdése értelmében a víziközmű-vagyon tulajdonjogát az 

ellátásért felelősök egymás között térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 

átvezetéssel ruházhatják át. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó 

szempontjából közcélú adománynak minősül.  



Ezen integrációs folyamat a közszolgáltatás által érintett valamennyi szereplő számára 

előnyös, mivel: 

• az abban részt venni kívánó szolgáltatók segítségben részesülhetnek, illetve a 

tulajdonos önkormányzatok számukra pénzügyi teherrel járó kötelezettségtől 

(ellátási felelősség) mentesülhetnek, melynek fejében önként vállalják az 

integrációval járó kötelmek teljesítését; 

• az állam számára az integráció eredményeként jelentkező kiadások a 

költségvetés mindenkori teherbíró képességéhez igazodva kontrollálhatóvá 

válnak, illetve a felhasználásra kerülő költségvetési források fejében az állami 

vagyon köre szélesíthető, 

• a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források átvételével, illetve a 

jövőbeni fejlesztésekre, felújításokra vonatkozó források Nemzeti Vízművek 

Zrt. stratégiai irányítása melletti allokálásával az üzembiztonság tovább 

növelhető, 

• az állampolgárok az integrációs lehetőség következményeként nagyobb 

biztonsággal jutnak a közszolgáltatáshoz, a szolgáltatás színvonala 

egységesebbé válik. 

Az integráció hátránya lehet, hogy a beruházásokba az önkormányzatnak nem lesz 

közvetlen beleszólása.  

Az integráció feltételei: 

Az integrációs lehetőség nem nélkülözheti az állami források ésszerű és takarékos 

felhasználását, melyre tekintettel az integráció feltételekhez kötött. Az integráció 

alapját az abban részt vevő önkormányzat, a szolgáltató és az államot képviselő 

Nemzeti Vízművek Zrt. részéről megkötendő, a közfeladat- és a vagyonátadást rögzítő 

megállapodás képezi, melynek megkötése valamennyi résztvevő, így az állam nevében 

eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. részéről is önkéntes, tárgyalásos folyamat 

eredményeként történik. Az állam a vagyon olyan átvételében érdekelt, amelynek 

eredményeként az a későbbiekben hatékonyan üzemeltethető az állami víziközmű-

vagyon részeként és az is prioritás, hogy az állam ingyenesen szerezzen tulajdont 

(mind a víziközmű-infrastruktúra, mind a víziközmű-szolgáltató társaság részesedései 

esetében).  

Az önkormányzatok és a szolgáltatók megkeresései alapján a Nemzeti Vízművek Zrt. 

részéről a fenti szempontok érvényesítése minden esetben vizsgálat tárgyát képezi.  

Az Együttműködési Megállapodás alapján teljeskörű együttműködés az integráció 

előkészítésében és lebonyolításában, mely kiterjed különösen 

• a megállapodásban rögzített kötelezettségvállalásokhoz szükséges részvényesi 

felhatalmazásokra, nyilatkozatokra; 

• a víziközmű-szolgáltató (jogi, pénzügyi, gazdasági és műszaki) átvilágításához 

és önkormányzati-víziközmű vagyon értékeléséhez szükséges 

dokumentumokra, információkra – teljességi nyilatkozat megadása mellett – a 



vizsgálat részeként meghatározott adatszobák szerint, betekintési 

nyilatkozatokra; 

• megalapozott integrációs javaslat készítésére, ami alapján döntés hozható az 

integráció megvalósítási feltételeinek elfogadásáról és a tranzakciós 

szerződés(ek) megkötéséről 

Az integrációs javaslat előkészítése érdekében az érintett önkormányzatok, 

szolgáltatók és a Nemzeti Vízművek Zrt. a képviselőikből álló Projekt Irányító 

Bizottságot hoznak létre. E testület alkalmas arra, hogy az előkészítési folyamat során 

az érintett önkormányzat a képviselője útján a szükséges információkat megkapja és a 

folyamatot nyomon tudja követni. 

Konkrét esetben az önkormányzatok, illetve szolgáltatók csatlakozásának egyedi 

feltételei a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel lefolytatásra kerülő tárgyalásos folyamat során 

kerülnek kidolgozásra. A csatlakozási feltételek teljesülése iránt a csatlakozni kívánó 

önkormányzatoknak és szolgáltatóknak lesz szükséges intézkedniük és 

dokumentációval alátámasztottan kell igazolniuk. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy fentiek szerinti feltételek teljesítése sem jelenti 

automatikusan az integrációs megállapodás megkötését a Nemzeti Vízművek Zrt. 

részéről, mert azt minden esetben részletes vizsgálat, egyedi körülmények mérlegelése 

előzi meg a Nemzeti Vízművek Zrt. részéről. 

Az integráció létrejöttekor az elkülönített számlán lévő, a szolgáltató által fizetett 

bérleti díj is térítésmentes átadásra kerül, ezért az átadás előtt célszerű minél több, a 

Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházást elvégeztetni az önkormányzatnak.  

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat  

az önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba adásához szükséges 

szándéknyilatkozat megtételéről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy az Önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 

vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének és a tulajdonában álló 

víziközmű-vagyonnak 2023. január 1-jével a Magyar Államra történő átruházására 

irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1. pontban 

megjelölt cél megvalósítása érdekében az integrációs javaslat kidolgozását célzó 

együttműködési megállapodást írjon alá a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel, azzal, hogy 

a vagyonátadásra vonatkozó megállapodást jóváhagyásra terjessze a Képviselő-

testület elé. 

 



 

Határidő: 2022. június 30. – szolgáltató értesítésére 

 2022. november 30. – az önkormányzati vizíközmű-vagyon államra történő 

önkéntes átruházásáról szóló megállapodás-tervezet képviselő-testület elé 

terjesztése 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

 Pintér Szilárd 

              polgármester 
 


