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TÁRGY: Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba 

adásáról 

Tisztelt Polgármester Asszony ! 

A DRV Zrt., mint az önök víziközmű-szolgáltatója, tárgyi ügyben az alábbiakról tájékoztatja 

a tisztelt önkormányzatot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2021. 

június 13-án hatályba lépett módosítása lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a 

víziközmű ellátási felelősségük és az ehhez kapcsolódó vagyon állam részére történő 

átadásával, – önkéntes módon – egy állami integrációs folyamatban vegyenek részt. Az 

integráció alapját az abban részt vevő önkormányzat és az államot képviselő Nemzeti 

Vízművek Zrt. (továbbiakban: NV Zrt.) részéről megkötendő, a közfeladat- és a 

vagyonátadást rögzítő megállapodás képezi.  

Amennyiben az önkormányzat, mint ellátásért felelős élni kíván a Vksztv.-ben biztosított 

lehetőséggel, az alábbi lépésekre van szükég az önkormányzat részéről: 

1. Az önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az 

önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás ellátási kötelezettségének és a 

tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak az államra történő önkéntes átruházására 

irányuló integrációban részt kíván venni. 

2. A képviselő-testületi döntést mellékelve, az önkormányzat integrációs szándékáról a 

DRV Zrt.-n keresztül értesíti a magyar állam képviseletében eljáró  NV Zrt.-t. 

3. A NV Zrt. a DRV Zrt. bevonásával egyezteti az ellátási felelősség és az ahhoz tartozó 

víziközmű vagyon, fel nem használt fejlesztési források téritésmentes állami átvételének 

feltételeit az önkormányzattal, valamint rendelkezésre bocsátja részére az ezekhez 

szükésges átruházási szerződés tervezetet. 

Beleg Község Önkormányzata 

Vámosi Róbertné 

Polgármester Asszony 
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4. Az egyeztetések lefolytatását követően képviselő-testületi döntés szükséges az ellátási 

felelősség, a víziközmű vagyon, a fel nem használt fejlesztési források állam részre 

történő átadásáról, továbbá a polgármester vagy más személy felhatalmazásáról a 

megküldött tranzakciós szerződés aláírására. 

5.  A megkötött tranzakciós szerződés alapján, a szerződés hatályba lépését követő 2 

hónapon belül kerül sor az NV Zrt. részéről a  birtokba lépésre, a területen a víziközmű 

szolgáltatás folyamatosságát a DRV Zrt. biztosítja. 

A fent vázolt állami tulajdonba adási eljárással kapcsolatos önkormányzati szándék  

megismerése, valamint a felelős döntések meghozatalának előkészítése érdekében 

munkatársaim hamarosan személyes egyeztetést kezdeményeznek önnel. 

A DRV Zrt. kiemelt figyelmet fordít a hatékonyság, a szolgáltatás minőségének növelésére 

amelyhez partnereink együttműködése is hozzájárul, amelyet ezúton is köszönök.  

 

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint. 

Tisztelettel: 
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