
Nyílt ülésen tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszeru többség szükséges.

Eloterjesztés
a Képviselo-testület 2009 ülésére

Tárgy: Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására

Tisztelt Képviselo-testület!

Immáron két éve, hogy kialakult egy szélesköru önkormányzati összefogás, együttmuködés, amely a
regionális vízmu-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adását
célozta meg. A regionális vízmu-szolgáltatók területén lévo önkormányzatok - szemben más települési
önkormányzatokkal - a településeken meglévo települési víziközmu-rendszereket nem vehették tulajdonba az
önkormányzati vagyonátadás során, mert azokat a regionális víziközmuveknek minosítve forgalomképtelen
állami vagyon körében tartották.

A szélesköru önkormányzati összefogás, együttmuködés elsodleges célja az öt regionális (Dunamenti,
Dunántúli, Észak-dunántúli, Észak-magyarországi és a Tiszamenti) vízmu-társaság részvényeinek
térítésmentes tulajdonba vétele. Másodiagos cél az együttmuködo önkormányzatok részérol - a muködteto
vagyont megtestesíto részvények megszerzése mellett - a regionális állami víziközmuvek természetbeni
önkormányzati tulajdonba vétele.

A vízmurészvények ügyében a regionális szolgáltatók muködési területén lévo hatszáznál több érintett
önkormányzatból 343 önkormányzat - a vízi közmu szolgáltatással érintett lakosság 61 %-a megközelítoleg
954.700 fó - vagy külön meghatalmazta Esztergomot, hogya képviseletében eljárjon, vagy értesítette
Esztergomot, hogy az igénybejelentést elhatározta, és közvetlenül érvényesíti a nemzeti vagyonkezelonél. Az
Észak-dunántúli Vízmu Zrt. szolgáltatási területén - Esztergom is ehhez a regionális vízmu-társasághoz
tartozik - például 58 települési önkormányzat érintett, amelybol a kezdeményezo települések száma
meghaladja az 50-et, és a vízi közmu szolgáltatással érintett lakosság 91%-át fedik le.

Az önkormányzatok részvényigénylési együttmuködése a korábbi privatizációs törvény, majd az új állami
vagyontörvény alapján a regionális vízmu-társaságok részvényeinek térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adására irányu It. Ennek érdekében az önkormányzatok testületi döntéseket hoztak, meghatározták mely
jogszabályban meghatározott feladatok ellátására igénylik a részvényvagyont. A bejelentéseket közvetlenül
vagy éppen Esztergom útján az MNV Zrt. (korábban a jogelod ÁPV Zrt) felé megtették, de ebejelentések az
egyes minisztereket, és a Miniszterelnöki Hivatalt is megjárták az állami vagyonkezelo szervezetek
átalakulása idoszakában.

Az MNV Zrt. korábban írásban arról tájékoztatott, hogy az állami tulajdonra vonatkozó vagyonkezelési
stratégia kidolgozás alatt állt, a késobbi személyes egyeztetésen sem hangzott el konkrét ígéret a
vagyonátadás feltételeirol, elveirol vagy határidejérol. Kifejezetten azonban elutasításra nem kerültek az
önkormányzati igények.

Az MNV Zrt. képviseloi ígéretet tettek arra, hogy az esetleges önkormányzati részvény juttatás elveit.
tartalmazó anyagot megküldik részünkre, amelyet írásbeli sürgetésünk ellenére, a mai napig nem kaptunk
meg.

FelmerüIt, hogy a vízmu-társaságok kerüljenek be az Új Tulajdonosi Programba. Majd az MNV Zrt. - tervei
szerint - az öt, kizárólagos vagy többségi állami tulajdonban lévo regionális vízmu-társaság földrajzi-területi
és muködési integrációja révén két vízmu-társaságot (vállalatcsoport) akart létrehozni. Ebben a struktúrában
az ÉDV Zrt. (Tatabánya) a siófoki székhelyu DRV Zrt. leánytársasága lenne. A személyi változásokat
végrehajtották az irányító testületekben, az apportálást még nem.


