
Országgyulési képviseloi kérdésemre (K/7077/I) a pénzügyminiszter a következo választ adta.
"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt. (MNV Zrt.) jelenleg vizsgálja a regionális vízmuvek hatékony
muködtetésének lehetoségeit. E vizsgálat eredményének ismeretében alakítja ki a vízi közmuvekkel
kapcsolatos vagyonhasznosítási stratégiáját. A stratégia létrejöttéig a regionális vízmuvekkel kapcsolatban
semmilyen további lépést nem tervez az MNV Zrt. A stratégia kialakítása több hónapot vesz igénybe. Ezt
követoen kerülhet sor az önkormányzatokkal az egyeztetésre."

Néhány héttel ezelott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az öt vizmu-társaság piaci értéke 120 milliárd
forint.

Országgyulési képviseloként tavaly decemberben T/6980 számon törvény javaslatot nyújtottam be a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására. A módosítás kötelezettséget írt volna elo
határido követe Iménnyel a regionális vízmu részvények és víziközmu-rendszerek önkormányzati tulajdonba
adására. A képviseloi javaslatomat az Országgyulés Gazdasági és Informatikai Bizottságának döntése
alapján nem vették tárgysorozatba. A bizottsági ülésen a Kormány képviseloje részérol olyan kijelentés
hangzott el, hogy távlati cél az önkormányzatokat is tulajdonhoz juttatni. Képviseloi kérdésemre a
szakminiszter (a kömyezetvédelemi és vízügyi miniszter) olyan tartalmú írásbeli választ adott, hogy a
víziközmu szolgáltatás stratégiai jellegu feladat, ezért az önkormányzatoktóI érkezo vagyonátvételre
vonatkozó igényeket egyenként szükséges vizsgálni.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 101. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a
képviselo-testület az önkormányzati jogokat, illetoleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét érinto
bármely kérdésben az adott kérdésben hatáskörrel rendelkezo állami szerv vezetojéhez fordulhat, és
,Jogszabállyal ... kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kifogással élhet, kezdeményezheti annak
megváltoztatását vagy visszavonását." A megkeresett szervamegkeresésre harminc napon belül köteles
érdemben válaszolni.

A vízmurészvények tulajdonba adására irányuló önkormányzati kérelmekre adott érdemi válasz hiányában,
illetve a jogszabályok önkormányzatok számára kedvezo módosítására irányuló egyéni kezdeményezések
eredménytelensége miatt, azt javaslom, hogy Esztergom Város Önkormányzatának Képviselo-testülete az
Ötv. szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a Kormánynak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény (Vgtv.) módosítását.

A Vgtv. 3. sz. melléklete 5. pontja alapján az állam kizárólagos tulajdonában lévo vízilétesítmények körébe
tartozik a regionális vízi közmubol a közmuvagyon, ilyen módon forgalomképtelen a Ptk. alapján, és
jogszabály-módosítás nélkül egyébként nem kerülhet ki az állam tulajdonából. A vízmürészvények esetében
most lehetoség van arra, hogy az önkormányzatok feladatot eloíró jogszabály megjelölésével térítésmentes
vagyonátadást kezdeményezzenek. A jogszabály módosítás abban segítheti az érintett önkormányzatok
közös ügyét, hogy avagyonjuttatás esetlegességét, amely az állam részére kötelezettséggel és határido
követelményekkel nem jár jelenleg együtt, tényleges, a vagyonátadás kötelezettségére, elveire és
lebonyolításának határidejére vonatkozó konkrét eloírásokkal válthatja fel. A módosítandó jogszabály
törvény, azonban a parlamenti törvényalkotás folyamatában a törvények szakmai elokészítése a Kormány
feladata.

Fent lefrtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselo-testületet, hogy fogadja el a következo határozati
javaslatot.
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