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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének Elnöke, Dr. Gémesi György kérelemmel
fordult a Képviselő-testülethez, hogy az határozat formájában állást foglaljon a
víziközmű társaságok privatizációja és összevonása ellen.
Az egészséges ivóvíz biztosítása alapvető, az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladat. Az ehhez szükséges eszközöket a jogszabály azonban a regionális vízművek által ellátott területeken nem biztosította az önkormányzatok számára. Ezeken a
településeken az egészséges ivóvíz ellátás az állami tulajdonban lévő regionális vízművek útján történik.
Ennek megfelelően az állami tulajdonú víziközművekkel ellátott települések önkormányzatai az ivóvízellátás biztosítása tekintetében fennálló kötelezettségük teljesítését
illetően sajátos helyzetben vannak. Ellátási felelősségüknek úgy kell megfelelniük,
hogy a víziközmű szolgáltatást biztosító közművek nincsenek tulajdonukban, és az
azokat üzemeltető regionális víziközmű társaságokban sem rendelkeznek tulajdonosi
részesedéssel. Ilyen korlátozott lehetőségek mellett ellátási felelősségüknek azért tudnak eleget tenni, mert a víziközmű tulajdonos államot e közcélú víziközmű létesítmények működtetésére törvény kötelezi. A Magyar Állam e kötelezettségének teljesítése
érdekében e célra saját többségi részesedéssel működő szervezeteket alapított. E szervezetek, a regionális víziközmű társaságok végzik az állami tulajdonú víziközművek
üzemeltetését. A regionális szervezetekben az állam meghatározó tulajdonosi részvé-
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tele az önkormányzatok számára megfelelő garanciát jelent ellátási kötelezettségük
teljesítésében.
A Kormány Önkormányzatok Egyeztető Fóruma 2008. 06. 24-i ülésén a Pénzügyminisztérium képviselői bemutatták a többségi állami tulajdonú víziközmű társaságok
Új Tulajdonosi Programba való bevonásának tervezetét. Ennek előkészítésére az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a jelenlegi öt regionális víziközmű társaságot, leánytársaság formájában két anyatársaságként működő társaságba kívánják összevonni,
ahol a tulajdonosi jogokat az anyatársaságok gyakorolják, ennek következtében a Magyar Állam tulajdonosi részvétele a jelenlegi regionális, a terv szerinti leánytársaságokban megszűnik.
Tapolca, 2008. november 11.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a regionális víziközművek tervezett összevonása és privatizációja veszélyezteti az érintett települések vízellátásának biztonságát, ellehetetleníti az önkormányzatokat a vízellátás terén fennálló ellátási kötelezettségének teljesítésében. A helyzetet tovább rontja a tervezett víziközmű törvény módosításának elhúzódása, ami
elbizonytalanítja a vízellátás résztvevőit.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
101. §. alapján Tapolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete felterjesztési jogával élve kéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy a szükséges egyeztetések után
minél előbb készítse elő és terjessze az Országgyűlés elé
az 1995. évi LVII. törvény „a vízgazdálkodásról” módosítását, olyan módon, hogy ne legyen lehetőség a vízellátás
egyetlen elemének a privatizációjára sem, ne legyen lehetőség a regionális vízművek ésszerűtlen összevonására, és
biztosítsa az önkormányzatok számára a regionális vízművek tulajdonának térítésmentes megszerzését.
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