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tartozó regionális víziközmu vagyon forgalomképtelen, annak térítésmentes természetben önkormányzati
tulajdonba adására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása szükséges.

Jelen felterjesztésben foglalt javasiatunk célja, hogy a regionális vízmuszolgáltatók valamennyi állami
tulajdonú részvénye és a regionális víziközmu-rendszer az önkormányzatok tulajdonába kerüljön.

Szabályozási (jogszabály-módosítási) javasiatunk lényege a következo:

1. A regionális vízmurészvények tulajdonba adása

- Az állam a települési önkormányzatok részére az általa létrehozott, vÍziközmu szolgáltatást végzo, jogi
személyiséggel rendelkezo gazdálkodó szervezetben (jelenleg a Dunamenti, Dunántúli, Észak-dunántúli,
Észak-magyarországi és a Tiszamenti) vízmutársaság az önkormányzatok kérelmére - térítésmentesen 
részesedést köteles biztosítani a gazdálkodó szervezetben meglévo teljes állami vagyonhányad terhére.

- A kérelem eloterjesztésére az adott gazdálkodó szervezet muködési területén lévo települési
önkormányzatok jogosultak (célszeru ideérteni a gazdálkodó szervezet által muködtetett regionális
víziközmure saját rendszerekkel kapcsolódó települési önkormányzatokat is).

- A részesedés mértékét a részvényigénylésre jogosult önkormányzatok megállapodása határozná meg. Ha
ilyen megállapodás egy bizonyos határidon belül (pl. 60 nap) nem jön létre, akkor a törvényben rögzített
részesedési elv alkalmazandó (az önkormányzatok a szakmai egyeztetéseken leginkább az állandó lakosok
számával arányos elosztási elv alkalmazását támogatták). Természetesen - ha ilyen eset fennáll - elobb a
belterületi fóldérték utáni részesedéseket kell kiadni a föld fekvése szerinti önkormányzatoknak, majd a
maradék állami részvényhányad osztható fel az igénylo települési önkormányzatok között.

- Az igénylo önkormányzatok növedékjogot kaphatnak a részvényátadást nem kérelmezo önkormányzatok
vagyonhányadára (ha bármelyik jogosult települési önkormányzat a részesedés kiadására nem tart igényt,
és a további kérelmezo önkormányzatok képviselo-testületei határozatukban a fennmaradó vagyonhányad
térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállalnak, és részesedésük arányosan növekekedne).

- A vízmutársaságok a nemzeti vagyon részeként, "közösségi" tulajdonban kell, hogy maradjanak.
Lényegesnek tartjuk annak rögzÍtését törvényben, hogy az átadott részvényeket az önkormányzatok nem
idegeníthetik el, és nem terhelhetik meg.

2. A regionális víziközmuvek természetbeni vagyonátadása

- A kizárólag települési szintu vÍziközmu-rendszemek tekintheto állami tulajdonú regionális
víziközmuveket az érintett települési önkormányzat kérelmére - térítésmentesen - önkormányzati
tulajdonba kell adni.

- Amennyiben a kérelem több települési önkormányzat területét ellátó regionális víziközmu átadására
irányul, a víziközmu vagyon az átadást kérelmezo önkormányzatok közös tulajdonába kerül.

- Közös tulajdonba adandó regionális vÍziközmu átadásakor elsodlegesen a kérelmezo önkormányzatok
megállapodása irányadó (amelynek egy bizonyos határidon pl. 60. napon belül kell létrejönnie),
megállapodás hiányában a törvényben rögzÍtendo a tulajdonközösségi hányadot meghatározó elosztási elv
(pl. állandó lakosok számával arányos tulajdonszerzés a tulajdonközösségben) alkalmazandó.


