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................................................. Képviselo-testületének 2009 napján megtartott
ülésén az alábbi határozatot hozta (határozat kivonat mellékelve):

" Képviselo-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a
Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását a
regionális vízmuszolgáltatói részvények és a regionális víziközmuvek térítésmentes önkormányzati
vagyonátadása érdekében."

A víziközmuvek önkormányzatok tulajdonába adása, és a tanácsi víziközmu vállalatok által kezelt, illetve
az ún. muködteto vagyon vagyonátadása következtében olyan helyzet alakult ki, hogyavíziközmuvek
dönto többsége az önkormányzatok tulajdonába került, állami tulajdonban a regionális víziközmu
vállalatok és az ezekrol le nem választható települési hálózatok maradtak. Azok a települési
önkormányzatok, amelyek a regionális vállalatok által kezelt vagyonból egyáltalán nem, vagy kizárólag a
közmuvekbol részesedhettek, a volt tanácsi víziközmu vállalat muködési területén lévo településeknél
kedvezotlenebb, jogi szempontból hátrányosabb helyzetbe kerültek, ami egyrészt vagyoni hátrányt,
másrészt a tulajdonosi jogok gyakorlásában és a helyi önkormányzatok törvényben eloírt ellátási
kötelezettsége teljesítésében korlátokat jelentett az elmúlt majdnem két évtizedben. Esztergom és vele
együtt több, mint hatszáz önkormányzat csak annak a tanácsrendszeri "adottságnak" köszönhetoen, hogya
víziközmuveit nem megyei (fovárosi) vízmuszolgáltató tanácsi vállalat muködtette, vagyonjogi hátrányt
szenvedett el, mivel a víziközmuveket muködteto vagyont nem kaphatta a tulajdonába. Teljességgel
tarthatatlan állapot az is, hogy a települések ívóvízvezeték-rendszerei és - ha 1990-re már kiépült
közcsatoma - a szennyvízelvezetés és -tisztítás közmuvei szintén állami tulajdonban maradtak. Ezeket a
települési víziközmuveket a regionális vízmurendszer részévé minosítve az állam kizárólagos
tulajdonában tartották, mint forgalomképtelen vagyont.

Az önkormányzatok egy szélesköru együttmuködés keretében a korábbi privatizációs törvény, majd az új
állami vagyontörvény alapján a regionális vízmutársaságok állami tulajdonú részvényeinek térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezték elobb az ÁPV Zrt.-nél, késobb - a jogszabály-változást
követoen korábbi döntéseiket megerosítve - annak jogutódjánál, az MNV Zrt.-nél. Az igényeket a
vagyonkezelo részérol nem utasították el, de - hivatkozással arra, hogy az állami vagyonra, illetve a
vízmutársaságokra vonatkozó stratégia még nem került véglegesen jóváhagyásra - a tulajdonba adási
igényt érdemben nem bírálták el. Az állam kizárólagos tulajdonában lévo vízilétesítmények körébe


