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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. augusztus 25-i ülésére 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon és víziközmű-

szolgáltatás Magyar Államra történő térítésmentes átruházásának lehetősége tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégiában foglaltak megvalósítása érdekében a 

Technológiai és Ipari Minisztérium részéről dr. Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos 

gazdaságért felelős államtitkár 2022. augusztus 4. napján egyeztető megbeszélésre hívta a többségi 

önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-szolgáltatók képviselőit. 

Az egyeztetésen elhangzott, hogy a Magyar Kormány tisztában van a víziközmű ágazat nehéz 

helyzetével, továbbá az államtitkár elmondta, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére a 

víziközmű vagyonelemek önkéntes alapon történő állami tulajdonba adására. Az integrációt a 

Nemzeti Vízművek Zrt. koordinálja, amelynek alapfeltétele, hogy az önkormányzat az ellátási 

felelősségét, továbbá a tulajdonában álló víziközmű-vagyon tulajdonjogát egy megállapodás 

keretében térítésmentesen átruházza a Magyar Államra. 

Az egyeztetésen vázoltak alapján - amennyiben az Önkormányzat a vagyont át kívánja adni - az 

integrációs programhoz való csatlakozás menete az alábbi: 

- az önkormányzat részéről szándéknyilatkozat megtétele az integrációs programhoz történő 

csatlakozásról, határidő: 2022. augusztus 31. 

- képviselő-testületi döntés meghozatala, határidő: 2022. szeptember 20. 

- víziközmű-szolgáltató (BÁCSVÍZ Zrt.) közgyűlési döntése, határidő: 2022. szeptember 30.  

- önkormányzati víziközmű vagyon átadása, határidő: 2022. október 31. 

Az integrációs programban történő részvétel fejében a Kormány vállalja a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal által igazolt, a víziközmű-szolgáltatónál 2022. évben keletkező hiány 

(likviditási, illetve számviteli) megtérítését. 

Az energiapiaci körülmények alakulása, valamint a nyersanyagok drágulása és azok 2023. 

gazdasági évre gyakorolt várható hatása miatt a Bácsvíz Zrt. elkezdte összeállítani a 2023. év üzleti 

tervének tervezetét. A dokumentum elkészítése folyamatban van, azonban a Bácsvíz Zrt. 

tájékoztatása alapján már most látható, hogy a hamarosan kiírásra kerülő villamosenergia 

közbeszerzés várható eredményeként a jövő évi villamosenergia költség meg fogja haladni a 4 

milliárd forintot, amelynek következtében – az egyéb költségnövelő tényezők mellett – a 

BÁCSVÍZ Zrt. 2023. évi várható adózott eredmény 3,5 – 5 milliárd forint veszteség körül alakul. 
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Ezen veszteség realizálása esetén a Bácsvíz Zrt. saját tőkéjének összege negatív tartományba 

fordulhat. 

A fent jelzett mértékű villamosenergia költség a 2023. évi likvidtást rendkívül negatív módon 

érinti, a Bácsvíz Zrt. fizetésképtelensége 2023. I. negyedévében beállhat. 

A jelenlegi tájékoztatás szerint tehát a víziközmű-vagyon állami tulajdonba kerülne, azonban a 

szolgáltatást továbbra is a Bácsvíz Zrt. nyújtaná. 

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi négy feltétel egyidejű teljesülése 

esetén támogassa a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-vagyon és víziközmű-

szolgáltatás Állam részére történő térítésmentes átadását: 

1. Az állam a 2022/2023-as üzleti év veszteségének és likviditási hiányainak pótlására „ázsiós 

tőkeemelést” hajt végre olyan módon, hogy tőkepótlása nem csökkenti Kiskunfélegyháza 

Város Önkormányzatának tulajdoni hányadát a szolgáltatást végző Bácsvíz Zrt.-ben. 

2. Az állam kötelezettséget vállal, hogy legkésőbb 2024 júniusáig megvalósítja a város 

szennyvíztisztító telep korszerűsítését és kapacitás bővítését a szolgáltatást végző Bácsvíz 

Zrt. által jóváhagyott műszaki tartalommal. 

3. A vagyonátadásig felhalmozott bérleti díjból képzett forrást - melyek felhasználásáról a 

Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) rendelkezik - a Képviselő-testület által 

meghatározott módon és ütemben használja fel a víziközmű-vagyon új tulajdonosa. 

4. Kiskunfélegyháza Önkormányzatának stratégiai jelentőségű a víziközmű-szolgáltatás, 

ezért az állam garantálja, hogy a mindenkori üzemeltető cég (jelenleg Bácsvíz Zrt.) 

igazgatóságába tulajdoni hányadtól függetlenül a képviselő-testület egy főt delegálhat. 

Abban az esetben, amennyiben a fenti négy feltétel együttes teljesülését a vagyont átvevő 

szerződésben vállalja, úgy a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatos eljárás megkezdhető. 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezeteteket elfogadni szíveskedjenek. 
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Határozat-tervezet 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben részletezett négy 

darab feltétel kikötésével felhatalmazza a Polgármestert, hogy a víziközmű vagyon átadására 

irányuló szándéknyilatkozatot megtegye. 

Felelős:  Csányi József polgármester 

 Kovács Balázs projektmenedzser 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Kiskunfélegyháza, 2022. augusztus 22. 

 Csányi József 

 polgármester 


