ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2017. június 28-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2017. június 28.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Előterjesztő:
Kmetty Károly polgármester
Az előterjesztést készítette:
Károlyfi Levente műszaki és beruházási irodavezető
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
A szennyvízközmű-vagyon átadása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdése alapján „a kizárólagos állami
tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott
önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a víziközmű fejlesztésre fel nem
használt források tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási
értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017. július 1-jén a magyar államra száll. A vagyonelemek és a fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és a magyar állam képviseletében eljáró MNV Zrt. 2017. június 30-ig írásban megállapodik. A térítésmentes vagyonátruházás az
általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül. Az Őrbottyán Város Önkormányzata tulajdonában lévő szennyvízcsatorna-hálózat A Duna Balparti Regionális Szennyvízelvezető
Rendszer részét képezi, amely jelenleg nem rendelkezik önálló átadási ponttal. A DMRV Zrt-vel történt egyeztetés alapján az előterjesztésben arra teszek javaslatot, hogy a képviselő-testület járuljon
hozzá ahhoz, hogy 2017. július 1-től a szennyvízcsatorna hálózat tulajdonjoga a magyar államra szálljon. Az átadás-átvételi folyamat lebonyolításával megbízott DMRV Zrt.-vel egyeztetésre került a mellékelt szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló szerződés-tervezet.
Kérem, tanulmányozzák át az ajánlatot, és vitassák meg az előterjesztett javaslatot.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

A Képviselő-testület a tárgyi ügyekben döntés nem hozott.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
az Ügyrendi bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2017. (VI. 28.) határozata a szennyvízközmű-vagyon átadásának vonatkozásában
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a víziközmű-szolgáltatásról
2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdésében foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló szennyvízközmű-vagyon nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017. július 1-jén a magyar államra szálljon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló szerződés aláírására.
Őrbottyán, 2017. június 15.
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SZERZŐDÉS
szennyvízközmű-vagyon átadásáról
(a továbbiakban: jelen Szerződés)
Őrbottyán Város Önkormányzata
székhely: 2162 Őrbottyán Fő út 99.
adószám: 15731120-2-13
képviseli: Kmetty Károly polgármester
mint Átadó Önkormányzat (a továbbiakban: Átadó)
másrészről
a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban:
Vtv.)17.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján eljáró
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.;
cégjegyzékszám: 01-10-045784;
statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01;
adószám: 14077340-2-44,
közösségi adószám: HU14077340)
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő), akit jelen jogügylet során képvisel a 2016. 11. 30. napján
létrejött SZT-111389 sz. megbízási szerződésben foglalt meghatalmazás alapján a DMRV Duna
Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
valamint
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 2600 Vác Kodály Zoltán út 3.,
cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040189
statisztikai számjel:10863877-3600-114-13,
képviseli: …………………. vezérigazgató,
mint víziközmű üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető)
(a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél) között a mai napon, a következő feltételekkel.
I. Előzmények
1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 79. (4)-(6)
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
“(4) Az 5/F. § (5) bekezdésben és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott gazdasági tevékenység ellátása érdekében a kizárólagos állami tulajdonban álló
regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott önkormányzati tulajdonban
lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a 18. § szerinti víziközmű fejlesztésre fel nem használt források
tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási értéken történő átvezetéssel,
térítésmentesen 2017. július 1-jén a magyar államra száll. A vagyonelemek és a fejlesztési források átadásátvételéről az érintett önkormányzat és a magyar állam képviseletében eljáró MNV Zrt. 2017. június 30-ig
írásban megállapodik. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú
adománynak minősül.
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(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott vagyonelemekre vonatkozó üzemeltetési jogviszony nem a kizárólagos
állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszert működtető víziközmű-szolgáltatóval áll fenn, az
üzemeltetési jogviszony hatálya 2017. július 1-jén megszűnik.
(6) Ha az üzemeltetési jogviszony az (5) bekezdés szerint szűnik meg, az új üzemeltetési jogviszony létesítése
érdekében az ellátásért felelős és az (5) bekezdésben meghatározott víziközműhöz kapcsolódó kizárólagos állami
tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszert működtető víziközmű-szolgáltató 2017. július 1-ig intézkedik,
ellenkező esetben a Hivatal közérdekű üzemeltetőt jelöl ki.”
2. Az átadó tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek üzemeltetője a DMRV Duna Menti
Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
II.
Felek megállapodása
3. Felek kijelentik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban:
Vksztv.) 79. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakkal összhangban a jelen szerződés 1. sz.
mellékletében foglalt víziközmű vagyonelemek (a továbbiakban: Víziközművek), a mellékelt
vagyon-nyilvántartási értéken történő átvezetéssel térítésmentesen 2017. július 1. napján
átszállt/átszáll a Magyar Államra. Átadó Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen Szerződés 1. számú
melléklete szerinti Víziközművek a Vksztv. 79. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, kizárólagos
állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem
választott víziközmű-vagyonelemnek minősülnek, és kijelenti, hogy az átszálló/átszállt
vagyonelemekkel összefüggésben nem lép fel követeléssel a Magyar Állammal, vagy
képviselőjével szemben. Felek kijelentik, hogy a térítésmentes vagyonátruházás az általános
forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül a Vksztv. 79. § (4) bekezdésében
foglaltakkal összhangban.
4. Átadó kijelenti, és Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a Víziközművekhez kapcsolódó fel nem
használt fejlesztési forrás összértéke 0 Ft, erre tekintettel Felek rögzítik, hogy az Állam javára
történő átadásról rendelkezni nem szükséges.
Üzemeltető kijelenti, hogy nyilvántartásaiban 2017. május 31-én megjelenő fejlesztési forrásokra
vonatkozó adatokat a jelen Szerződés 2. számú melléklete foglalja össze.
Átvevő tudomásul veszi, hogy Átadó a már megvalósult szennyvízközmű fejlesztéshez
kapcsolódó követeléseiről, valamint a Váci Víziközmű-társulatnál lévő – vagy a későbbiekben
beszedett – Átadót, mint korábbi víziközmű tulajdonost illető vagyonáról nem mond le, azok
továbbra is az Átadót illetik.
Átvevő a víziközmű vagyonelemek átvételét követően az Átadóval és Váci Víziközmű-társulattal
szemben nem él semmilyen követeléssel.
5. Átadó kijelenti, hogy a Víziközművekre vonatkozó üzemeltetési jogviszony a Vksztv. 79. § (5)
bekezdésében foglaltakkal összhangban 2017. július 1. napjával a törvény erejénél fogva
megszűnik, és szavatol azért, hogy a Víziközműveken a megszűnt jogviszony szerinti volt
üzemeltetőnek, vagy egyéb harmadik személynek nem áll fenn olyan követelése, amely az
Átvevőt, és/vagy Üzemeltetőt jogainak gyakorlásában akadályozná, vagy korlátozná.
Átadó és Üzemeltető kijelenti, hogy a Víziközművekre vonatkozó víziközmű bérleti üzemeltetési
szerződést jelen szerződés aláírásával 2017. július 1. napjával megszűntnek tekinti, és szavatol
azért, hogy a Víziközműveken harmadik személynek nem áll fenn olyan követelése, amely az
Átvevőt jogainak gyakorlásában akadályozná, vagy korlátozná.
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6. Felek rögzítik, hogy a Víziközmű-rendszer üzemeltetője és vagyonkezelője – az MNV Zrt-vel
SZT-106166 számon megkötött vagyonkezelési szerződés alapján – az Üzemeltető, aki a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2014. július 17. napján kelt 2224/2014 számú
határozatában foglalt, - többszörösen meghosszabbított - közérdekű üzemeltető kijelölése alapján
jogosult a szennyvíz elvezető rendszer tekintetében a Víziközművel érintett 23 településen
víziközmű-szolgáltatást nyújtani.
7. Felek kijelentik, hogy – tekintettel arra, hogy a Víziközművek az Nvtv. 4. § (1) bekezdés e)
pontjában és 1. számú mellékletében meghatározott, a magyar állam kizárólagos tulajdonát
képező Balparti Regionális Szennyvízelvezető Rendszer (a továbbiakban: Víziközmű-rendszer)
részének tekintendők, ezért a Víziközműveket 2017. július 1. napjától kezdődően az Üzemeltető
üzemelteti az Átvevő és Üzemeltető között fennálló, 2015.12.08. napján létrejött SZT-106166 sz.
vagyonkezelési szerződés alapján tekintettel arra, hogy a Víziközművek működő víziközműnek
tekintendők, melyen a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a folyamatos üzemeltetést
biztosítani kell.
8. Az Átvevő és az Üzemeltető rögzítik, hogy az átvett Víziközművekkel kiegészítik a közöttük
létrejött, 6. pontban foglalt vagyonkezelési szerződést.
9. Az Átadó és Átvevő kijelentik, hogy 2017. július 1. napjától az Átvevőt illetik a
Víziközművekkel kapcsolatosan a tulajdonos jogai, illetve terhelik kötelezettségei. Ettől az
időponttól kezdődően Átvevő jogosult a Víziközmű hasznainak szedésére, köteles viselni az azzal
járó terheket és kárveszélyt. Felek kijelentik, hogy a birtokátruházás napja, és a nyilvántartások
rendezésének napja 2017. július 1.
10. Átadó kijelenti továbbá, hogy tudomása szerint az átadott víziközmű per-, teher- és
igénymentes, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését,
tulajdonosi joggyakorlását korlátozná, vagy akadályozná.
11. Átadó tájékoztatást ad arról, hogy az átszálló szennyvízelvezető Víziközmű fejlesztése nincs
folyamatban.
12. Átadó nyilatkozik, hogy javára az átadásra kerülő víziközmű vagyonnal kapcsolatban
vízvezetési szolgalmi jog nem került bejegyzésre
III.

Záró rendelkezések

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Vksztv., az Nvtv., a Vtv., az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
14. Jelen szerződés 9 példányban készült, melyből 3 példány az Átadót, 3 példány Átvevőt és 3
példány az Üzemeltetőt illet meg.
15. Jelen szerződés a Felek általi aláírásával jön létre. Jelen szerződést a Felek, mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írták alá.
16. Átadó és Üzemeltető 2017. június 30-án jegyzőkönyvet vesz föl az átadásra kerülő
vagyonelemekről, mely jelen szerződés 3. számú mellékleteként a szerződés elválaszthatatlan
részét képezi.
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Őrbottyán 2017. …….

Vác 2017. …….

Vác 2017. …….

Átadó
Kmetty Károly polgármester
Őrbottyán Város
Önkormányzata

Átvevő képviseletében
………… vezérigazgató
DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Üzemeltető
……………. vezérigazgató
DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Mellékletek:
1. melléklet: Átadásra kerülő ivóvízközmű/szennyvízközmű-vagyonelemek, és azok
nyilvántartási értéke
2. melléklet: Nyilvántartott fejlesztési források
3. melléklet: Átadásra kerülő víziközmű vagyonelemek mindkét fél által aláírt átadás-átvételi
jegyzőkönyve
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1. számú melléklet
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a DMRV Zrt , és Őrbottyán Város Önkormányzata között a szennyvízközmű-vagyon
vagyon állami tulajdonba adására 2017. ………-án létrejött szerződéshez
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § alapján 2017. július 1-jén Őrbottyán Város Önkormányzata az alábbi
vagyonelemeket adja állami tulajdonba:
Megnevezés

Beépítési hely
megnevezése
hrsz.

Menny.

Menny.
egység

Létesítés
éve

Bruttó
érték

Halm. écs.

1
2
3
4
Összesen

……………. 2017.

Vác 2017.

Pálmai Gábor
Papp Ildikó
szolgáltatási ov.
vagyongazd. csop.vez.
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Átvevő /Üzemeltető

Kmetty Károly polgármester
Őrbottyán Város Önkormányzata
Átadó
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Nettó
érték

