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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. szeptember 13-i ülésére 
 
Tárgy: Víziközmű-vagyon tulajdonjogával kapcsolatos döntés meghozatala   

Ikt.sz: LMKOHFL/704-3/2022. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A megnövekedett energiaköltségek miatt a Technológiai és Ipari Minisztérium egyeztetést 
kezdeményezett a többségi önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-szolgáltatók 
képviselőivel azért, hogy működési és ellátási problémák ne merüljenek fel a víziközmű- 
szolgáltatásban. 
A Bácsvíz Zrt. képviselője az egyeztetésen részt vett, melynek lényege az volt, hogy a Kormány 
abban az esetben tud a víziközmű-szolgáltatók anyagi, likviditási gondjain segíteni, ha az 
általuk üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyont az önkormányzatok 
térítésmentesen átadják a Magyar Állam részére.  
A víziközmű-vagyon tulajdonjogának térítésmentes átadásával kapcsolatban 2022. augusztus 
31-ig szándéknyilatkozatot kellett küldeni a Bácsvíz Zrt. részére.  
A vagyonátadás menetrendjének megfelelően szükséges a vagyonátadással kapcsolatos 
önkormányzati döntés meghozatala. A Képviselő-testületnek az erről szóló döntést 2022. 
szeptember 20-ig kell meghoznia. 
A víziközmű-vagyon átadásának határideje 2022. október 31.  
A megnövekedett energiaköltségek miatt, Felsőlajos község biztonságos ivóvízellátása 
érdekében javaslom az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-vagyon térítésmentes 
átadását az ellátási felelősséggel együtt a Magyar Állam javára. 
 
Az ingyenes vagyonátruházásra vonatkozó jogszabályi háttér: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108. 
§ (1) – (4) pontjai: 
 

„108. §   (1) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, 
használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint 
felújítása csak e törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon 
engedhető át másnak. 

(2)   A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen 
átruházható: 

a) az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott közfeladat 
ellátásának elősegítése érdekében; 

b) egyház, egyházi jogi személy részére hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett 
állami, önkormányzati - így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, 
kulturális - feladatok ellátásának elősegítése érdekében vagy 

c) közhasznú szervezet javára, az általa átvállalt állami, önkormányzati feladat ellátásának 
elősegítése érdekében, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti 
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Akadémia javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt 
feladatai elősegítése érdekében. 

(3) Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását 
nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott 
önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy 
az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges. 

(4)  A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására 
vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott feladatot vagy 
egyházi hitéleti feladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.” 
 
Mötv. 42. § 16. pontja 
 
„A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
…. 
16. a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes átruházására vagy 
nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés;” 
 
Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 

1. melléklet: A Bácsvíz Zrt. részére elküldött szándéknyilatkozat 
2. melléklet: A víziközmű-vagyon nyilvántartott értéke (2022. június 30-i állapot)  

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2022. (…..) ÖH. 
Víziközmű-vagyon tulajdonjogának  
térítésmentes átadása   
  

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 21. pontjában foglalt víziközmű- 
szolgáltatást, mint kötelező önkormányzati feladatot, a község biztonságos ivóvízellátása  
érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyonnal és az ellátási felelősséggel 
együtt, térítésmentesen átruházza a Magyar Állam javára.  
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a víziközmű-vagyon térítésmentes 
átruházásával kapcsolatos szerződés aláírására, illetve a vagyon átadásához szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.  
Határidő: 2022. szeptember 13. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Felsőlajos, 2022. szeptember 07. 
          
                                                                                                            Juhász Gyula sk 
             polgármester 
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Az előterjesztés 1. melléklete
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Az előterjesztés 2. melléklete 
 

FELSŐLAJOS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰ VAGYONA 

2022. június 30-i állapot   

 

Főkönyv Összesen bruttó Összesen (ÉCS) Összesen nettó 
12184811 69.309.633 9.024.079 60.285.554 
131822 810.330 802.528 7.802 
1319812 329.354 329.354 0 
Összesen 70.449.317 10.155.961 60.293.356 

 

 


