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ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Tárgy: a víziközmű ellátásért felelős Önkormányzat Szándéknyilatkozata a fennálló 
ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására – Polgármester 
felhatalmazása  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunk megbízásából a víziközmű szolgáltatási feladatokat a Borsodvíz Zrt. végzi 

településünkön. A víziközmű ellátás biztosítása önkormányzati kötelező feladat, ami egyrészt 

az Mötv.-ből, másrészt a víziközmű vagyon tulajdonlásából is adódik. Ezen kötelező feladat 

ellátásával Önkormányzatunk Bérleti-üzemeltetési Szerződés keretében a Borsodvíz Zrt.-t 

bízta meg, mely Társaságban Önkormányzatunk is tulajdonrésszel (részvénnyel) rendelkezik. 

A Borsodvíz Zrt. köztudomásúlag nehéz gazdasági helyzetben van, évek óta veszteséges 

gazdálkodást folytat. A települési önkormányzatok, amelyek egyben tulajdonos részvényesei 

a víziközmű szolgáltató Borsodvíz Zrt.-nek, évről-évre tájékoztatást kaptak az egész ágazatra 

jellemző nehézségekről, a veszteséges gazdálkodás okairól: közműadó, árbefagyasztás, 

illetve a nagymértékű energia-áremelkedés (villamos energia, földgáz). 

A Borsodvíz Zrt. Igazgatósága és a Társaság Közgyűlésének 10/2022. (05.20.) sz. közgyűlési 

határozatával létrehozott Integrációs Bizottsága képviseletében is eljárva a cégvezető 

előterjesztés mintát küldött Önkormányzatunknak, melyet kért még 2022. augusztusában a 

Képviselő-testület elé terjeszteni. 

A Borsodvíz Zrt megkeresésének kivonata az alábbiakban olvasható (dőlt betűs rész): 

„A Borsodvíz Zrt. gazdálkodásának nehézségei a tulajdonos önkormányzatok előtt jól 

ismertek, arról a Társaság Közgyűlésein részletes tájékoztatást kaptak a részvényesek. A 

2022. év gazdálkodását különösen nehézzé teszi a 2022. januárjától végrehajtott kötelező 

minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a drasztikus villamos energia 

áremelkedés, mely önmagában is milliárdos (Ft) többlet terhet ró Társaságunkra. Ezen kívül 

az általános inflációs hatás és az üzemanyagárak jelentős emelkedése is nehezíti a 

gazdálkodást. 

A Borsodvíz Zrt. Részvényesei közül Tokaj Város Önkormányzata és a vele azonos víziközmű 

rendszerről ellátott további 10 önkormányzat 2022. májusában kezdeményezte a víziközmű 

vagyonnak az államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban való részvételét. 
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Ezt követően a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésével érintett települési önkormányzatok 

polgármestereinek részvételével ún. Kistérségi megbeszéléseken adtunk tájékoztatást a 

kialakult helyzetről, az állami integráció lehetőségéről, annak előnyeiről. A Társaság 2022. 

május 20-án megtartott rendes Közgyűlésén a tulajdonosok/részvényesek az Igazgatóság 

által kezdeményezett végelszámolás megindítását a 9/2022. (05.20.) sz. Közgyűlési 

határozattal elutasították. A Társaság végelszámolásának megindításával szemben a 

tulajdonosok/részvényesek – csatlakozva Tokaj és 10 további önkormányzathoz –   az állami 

Integrációs Programban való részvételt támogatták és e cél elősegítése érdekében döntöttek 

az Integrációs Bizottság létrehozásáról. 

Az állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt-vel Tokaj Város Önkormányzata, az 

Integrációs Bizottság és a Borsodvíz Zrt. menedzsmentje is felvette a kapcsolatot és 

megkezdődtek, s jelenleg is zajlanak az integrációt előkészítő folyamatok. 

Időközben a Technológia és Ipari Minisztérium Környezetügyért és körforgásos gazdaságért 

felelős Államtitkára a Nemzeti Vízművek Zrt. közreműködésével 2022. augusztus 4. napján 

tájékoztatót tartott a többségi önkormányzati tulajdonban álló víziközmű szolgáltatók vezetői 

számára a víziközművek és a szolgáltatók „működésével kapcsolatos aktuális kérdések” 

tárgyában. 

Ekkor – a jogszabályból ismert (Vksztv. 5/H. §), a Nemzeti Vízművek Zrt. honlapján aktuálisan 

fellehető dokumentumok, illetve a Borsodvíz Zrt. integrációs folyamatai kapcsán megküldött 

folyamatleíráshoz, mintadokumentumokhoz képest – újszerű ajánlatot és együttműködési 

javaslatot tettek az állam képviselői. Lehetőséget kínáltak egy, a jogszabályoknak megfelelő, 

ám gyorsított ütemű Integrációra, mely folyamat közben az állam képviseletében eljáró 

Nemzeti Vízművek Zrt. tőkeemelés révén további tulajdonrészt szerez a víziközmű 

szolgáltatókban, így a Borsodvíz Zrt-ben is. A folyamatok közben a Nemzeti Vízművek Zrt. a 

MEKH szakmai támogatásával egyedi vizsgálatot folytat a Borsodvíz Zrt. finanszírozási 

hiányának megállapítása céljából, majd ázsiós tőkeemelés révén pénzügyi forrást juttat 

Társaságunknak a 2022. évi víziközmű szolgáltatásból eredő veszteségeinek/hiányának 

pótlására. 

A prezentáció kivonata: 
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A TIM tájékoztatóját követően a Nemzeti Vízművek Zrt. részletesebb tájékoztatót is közzétett, 

mely az Előterjesztés minta mellékletét képezi. E szerint: „Integráció alatt azt a lehetőséget 

értjük, hogy az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű vagyonát és a hozzá kapcsolódó 

ellátási felelősséget átadja a Magyar Állam részére. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 

CCIX. törvény (Vksztv.) 5/H. §-a biztosítja a lehetőséget az önkormányzatok számára, hogy 

amennyiben nem tudnak, vagy nem kívánnak a törvényben foglalt víziközmű-szolgáltatás 

ellátási kötelezettségüknek eleget tenni, úgy az ellátási felelősséget és a hozzá kapcsolt 

víziközmű vagyont, működtető vagyont és a működtetés biztosítására a szolgáltató 

társaságban fennálló tulajdonosi részesedést önkéntesen, ingyenesen átadhatják a Magyar 

Állam részére. Az integráció során az állam elsődleges célja a többségi önkormányzati 

tulajdonú társaságokban a legalább 5%-os tulajdonrész megszerzése, ezt követően az állam 

ázsiós tőkeemeléssel biztosítja a társaság működését 2022. év végéig.” 

A Borsodvíz Zrt. Igazgatósága 2022. augusztus 5. napján, míg az Integrációs Bizottság 2022. 

augusztus 17. napján – már a Nemzeti Vízművek Zrt. részletes tájékoztatójának és a közzétett 

mintadokumentumok ismeretében – tárgyalta a fentiek szerinti gyorsított ütemű és konkrét 

időpontokhoz kötött Integrációs Programban való részvétel lehetőségét. Mind az Igazgatóság, 

mind az Integrációs Bizottság egyetért és szükségesnek tartja a fenti célok elérését és a 

határidők megtartását, s ezért kéri az üzemeltetéssel érintett részvényes önkormányzatokat, 

hogy a prezentáció kivonatában közölt, de a részletes tájékoztató mellékleteiben is bemutatott 

minta szerint és határidőben hozzák meg a döntést a Szándéknyilatkozat aláírásáról. 

Mellékelten megküldjük az Előterjesztés mintát a Határozati javaslat tervezettel, a 

Szándéknyilatkozat mintával, valamint annak mellékleteként az állam képviseletében eljáró 
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Nemzeti Vízművek Zrt. tájékoztatóját a mintadokumentumokkal. Kérjük T. Polgármester 

Asszonyt / Urat, hogy az Előterjesztés minta alapján a 2022. augusztusában esedékes 

rendes Önkormányzati/Testületi ülésen – de ha kell rendkívüli ülés keretében – 

hozzanak döntést, mellyel felhatalmazzák a polgármestert a Szándéknyilatkozat 

aláírására. 

Amennyiben szükségesnek ítéli, hogy szakmai támogatást adjunk az Önkormányzati /Testületi 

üléseken a víziközmű szolgáltató Borsodvíz Zrt. gazdálkodási nehézségeivel, vagy éppen az 

Állami Integrációs program előnyeivel, annak szükségszerűségével kapcsolatban, kérem azt 

jelezze az ugyvezetes@borsodviz.hu e-mail címre, vagy a +36 46 414 008 telefonszámon. Az 

igénybejelentések alapján igyekszünk majd az Igazgatóság, az Integrációs Bizottság, vagy a 

menedzsment részéről olyan tisztségviselőt, illetve szakembert biztosítani, aki tárgyi 

kérdéskörben átfogó tájékoztatást tud adni az önkormányzati képviselőknek. 

Kérjük, hogy az Önkormányzati/Testületi ülést követően a döntésre vonatkozó hitelesített 

Jegyzőkönyvi kivonatot és a Polgármester Asszony / Úr által aláírt Szándéknyilatkozatot 

szkennelve küldjék meg az ugyvezetes@borsodviz.hu e-mail címre legkésőbb 2022. 

augusztus 31. 12:00 óráig , melynek beérkezését követően munkatársunk felkeresi Önöket az 

eredeti példányokért. A Szándéknyilatkozatokat és a döntésre vonatkozó hitelesített 

Jegyzőkönyvi kivonatokat a Borsodvíz Zrt. juttatja el a Nemzeti Vízművek Zrt. részére több 

ütemben, legkésőbb 2022. augusztus 31. 16:00 óráig.” 

 
Mellékelem az előterjesztéshez a Borsodvíz Zrt.-től kapott további dokumentumokat (Nemzeti 

Vízművek Zrt. tájékoztatója és a mintadokumentumok), valamint a Szándéknyilatkozat mintát. 

 

A szolgáltatási terület 131 önkormányzatát illetően a jelentősebb közművagyont birtokló, 

nagyobb lélekszámú, s egyben a víziközmű üzemeltető Társaságban számottevő tulajdoni 

részesedéssel rendelkező települések polgármestereivel folytatott korábbi megbeszélések  

(Kistérségi megbeszélés, Részvénytársaság közgyűlése, stb.) alapján az érdekelt 

önkormányaztok polgármesterei szintén támogatják az Integrációs programban való 

részvételt, s vélhetően az állam legújabb méltányos javaslatát (2022. évi veszteségek 

megtérítése a szolgáltatónak) szintén akceptálják. 

Az integráció sikeres végrehajtásához szükséges határozati javaslat Képviselő-testület általi 

elfogadása, mellyel felhatalmazza a polgármestert az alábbi tartalmú Szándéknyilatkozat 

aláírására (dőlt betűs rész): 

 

mailto:ugyvezetes@borsodviz.hu
mailto:ugyvezetes@borsodviz.hu
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„Szándéknyilatkozat 

 

  

……………………………….. polgármestere nyilatkozom, hogy a víziközmű szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H §-ában foglaltakra tekintettel kinyilvánítjuk azon 

szándékunkat, miszerint az önkormányzatunkat terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 

vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség a Magyar Államra történő átruházására 

irányuló Integrációs Programban részt kívánunk venni. E körben tárgyalásokat 

kezdeményezünk a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az alábbi tárgykörökben: 

 
- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon átadásáról,  

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó 

Borsodvíz Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint  

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 

források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről. 

 

Ezen szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület előzetes felhatalmazásával teszem. 

  

A szándéknyilatkozat kötelezettséget a víziközmű, a működtető vagyon vagy a szolgáltatóban 

fennálló tulajdoni részesedés átruházására nem eredményez. 

 

 

Kelt……………………….. 

  

______________ 
………………….. 

polgármester” 
 

 

Határozati javaslat 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „víziközmű 

ellátásért felelős Önkormányzat Szándéknyilatkozata a fennálló ellátási kötelezettség Magyar 

Államra történő átruházására – Polgármester felhatalmazása” című előterjesztést és a következő 

határozatot hozza: 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti szándéknyilatkozat 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

………….., 2022. augusztus ….. 
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../.... (...) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében, továbbá a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10. § 

(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 

bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (1) és (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) 

bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 11. 

§ (3) bekezdésében a „100%-áig” szövegrész helyébe a „legfeljebb 100%-áig” szöveg lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


