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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

13.§ (1) 21. pontja szerint az önkormányzat kötelező feladata a víziközmű-szolgáltatás biztosítása, 

amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat 

ellátásért felelősnek minősül. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 1.§ (1) 

bekezdés c) pontja szerint az ellátási felelősség elve: e törvényben meghatározottak szerint az állam 

vagy a települési önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és joga 

gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással 

kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. 

 

A Vksztv. alapján az abban meghatározott feladatokat a közigazgatási területén lévő felhasználási 

helyekre és az azokat közvetlenül ellátó víziközműre nézve a Vksztv. 5/F.§ (5) bekezdésben foglalt 

eltéréssel a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat látja el. 

 

Az Mötv. és a Vksztv. a víziközmű-szolgáltatást kötelező önkormányzati feladatként határozza meg.  

 

A Vksztv. 2.§ 24. pontja értelmében a víziközmű-szolgáltatás: közszolgáltatási szerződés 

keretében nyújtott közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a 

közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ideértve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést 

is (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok). 

 

A Vksztv. 5/F. § (1) bekezdése alapján az ellátásért felelős közfeladatként megteremti a 

víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit és az ellátási területen gondoskodik arról, 

hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és 

szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék. 

Az infrastrukturális előfeltételek megteremtése körében az ellátásért felelős különösen a következő 

tevékenységeket végzi: 

a) víziközművet létesít és tart fenn, a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban álló 

víziközmű tulajdonjogát megszerzi, 

b) nyilvántartja a tulajdonában álló víziközműveket, 

c) víziközmű-fejlesztés útján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt 

minőségi paraméterekkel történő biztosításáról, 

d) végrehajtja a jogszabályokból és a hatósági határozatokból a rá háramló feladatokat. (Vkszt. 

5/F.§ (2) bekezdés) 

 

A Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a víziközmű-szolgáltatást a 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7030 Paks, Kölesdi út 46., 

adószám: 11283144-2-17, képviseli: Perlik Tamás Pál ügyvezető) által biztosítja. A Mezőföldvíz Kft. 

főtevékenysége a víztermelés, -kezelés, -ellátás. 

 

A Mezőföldvíz Kft. jegyzett tőkéje 492 100 000.- Ft. A Mezőföldvíz Kft-ben Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) jegyzett tőkéje 13 096 000.- Ft. 
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A Mezőföldvíz Kft. tájékoztatása alapján a 2022. és 2023. évi működési költségeit jelentősen 

befolyásolják a béremelés és folyamatos bérkorrekció, a drasztikus villamos-energia ár emelkedése, az 

anyag-és üzemanyag árak jelentős növekedése, illetve a szomszédos országban zajló háború hatására 

elmaradó tervezett beruházások. A fenti hatások miatt 2022. évre a Mezőföldvíz Kft. várható 

vesztessége elérheti az 1,48 milliárd Ft-ot. A 2023. évben a működési költségek drasztikusan 

meghaladják a Mezőföldvíz Kft. bevételeit. 

 

Ezekre tekintettel a Mezőföldvíz Kft. olyan mértékű vesztességgel számol, amely ellensúlyozása a 

tagok általi tőkepótlással reálisan nem megoldható.  

 

Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművel kapcsolatos vagyon nyilvántartási értéke nettó 

1 208 210 009.- Ft.  

 

Az önkormányzat tulajdonában álló közmű a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ 

(5) bekezdés a) pontjának értelemében az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát 

képezi. 

 

Az ellátásbiztonság fokozása, a közszolgáltatással járó feladatok ellátásának optimális megszervezése, 

illetve az önkormányzatok és az állam közötti együttműködés lehetőségeinek bővítése érdekében az 

egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény 

módosította a Vksztv-t. 

A módosítás lehetőséget biztosít a víziközmű-szolgáltatásnak, mint önkormányzati feladatnak az állam 

részére történő átadására. 

 

A Vksztv. 5/H.§ (2)-(9) bekezdése az átadással kapcsolatos szabályokat az alábbiak szerint 

szabályozza: 

 

(2) Az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű 

működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is 

átruházhatja az államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös 

tulajdonnal rendelkezik. 

(3)  Ha víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős önkormányzat is tulajdonnal rendelkezik, az 

ellátásért felelős önkormányzatok egyhangú döntéssel a víziközmű-rendszer, illetve a tulajdonukban 

álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 

átvezetéssel is átruházhatják az államra. 

(4) Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti 

átruházásához kapcsolódóan a 18. § szerinti víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források 

tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 

az államra száll. A fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és az állam 

képviseletében eljáró szervezet írásban megállapodik. 

(5) A víziközmű-szolgáltató - az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) 

bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan - a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközök és 

a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tulajdonjogát az államra, mint új ellátásért felelősre 

nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, ingyenesen is átruházhatja. 

(6)  Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházása 

esetén az üzemeltetési jogviszony a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását követő napon 

megszűnik, vagy - a korábbi és az új ellátásért felelős közötti megállapodás alapján - az állam, mint új 

ellátásért felelős a fennálló üzemeltetési jogviszony tekintetében a korábbi ellátásért felelős helyébe 

lép. Az üzemeltetési jogviszony megszűnése esetén az állam mint új ellátásért felelős az új 

üzemeltetési jogviszony létrehozásáról akként gondoskodik, hogy a szolgáltatás folytonossága 

közérdekű üzemeltető kijelölése nélkül is biztosított legyen. 

(7)  Ha az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti 

átruházása az üzemeltetési jogviszony megszűnését eredményezi, a korábbi ellátásért felelős a 

víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását követően haladéktalanul átadja az új ellátásért felelős 

részére a 61. § (1) bekezdése szerinti adatokat, valamint minden egyéb olyan adatot, amely az érintett 

víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. 
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Ha az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok a korábbi ellátásért 

felelősnél - annak írásbeli nyilatkozata alapján - nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, a korábbi 

üzemeltetési jogviszony szerinti víziközmű-szolgáltató a hiányzó adatokat az új ellátásért felelős 

írásbeli felszólítását követő 5 napon belül átadja az új ellátásért felelős részére. 

(8) A (2)-(5) bekezdés szerinti térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó 

szempontjából közcélú adománynak minősül. 

(9) A települési önkormányzat - a víziközmű-vagyon (2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházásához 

kapcsolódóan - térítésmentesen átruházhatja az államra, mint új ellátásért felelősre az átadással érintett 

víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó víziközmű-

szolgáltatóban fennálló társasági részesedését. A térítésmentes tulajdon-átruházás az általános 

forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül. 

 

A Vksztv. 5/H. §-a lehetőséget biztosít 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. Ezáltal 

biztosított az önkormányzatok részére az integrációs eljárásban való részvétel. 

 

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 21. pontja szerint a víziközmű-szolgáltatás megszervezésének 

kötelezettsége egészen addig az önkormányzat feladata, amíg az ellátásért való felelőssége fennáll, a 

közfeladat állam részére történő átadásának előfeltétele, hogy az önkormányzat az ellátásért való 

felelősség alól mentesülhessen. 

 

Az integrációs programban való részvétel lehetősége az ellátásért felelős önkormányzatok előtt áll 

nyitva.  

Szolgáltató csak a tulajdonos önkormányzatok döntése alapján léphet be a programba. Részvétel az 

önkormányzatok részéről a Vksztv. által biztosított keretek között önkéntesen, ellentételezés nélkül 

történik. 

Az integráció során az önkormányzat a víziközmű társaságban fennálló tulajdonrészét is 

ingyenesen átruházhatja a Magyar Államra. Az állam elsődleges célja a többségi önkormányzati 

tulajdonú társaságokban a legalább 5%-os tulajdonrész megszerzése és ezt követően egy ázsiós 

tőkeemeléssel pedig 2022. év végéig a víziközmű szolgáltatás biztosítása. 
 

Az integrációs folyamatban való részvétellel járó előnyök: 

 

1. az abban részt venni kívánó szolgáltatók segítségben részesülhetnek, illetve a tulajdonos 

önkormányzatok számukra pénzügyi teherrel járó kötelezettségtől (ellátási felelősség) 

mentesülhetnek, melynek fejében önként vállalják az integrációval járó kötelmek teljesítését; 

2. az állam számára az integráció eredményeként jelentkező kiadások a költségvetés mindenkori 

teherbíró képességéhez igazodva kontrollálhatóvá válnak, illetve a felhasználásra kerülő 

költségvetési források fejében az állami vagyon köre szélesíthető, 

3. a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források átvételével, illetve a jövőbeni 

fejlesztésekre, felújításokra vonatkozó források Nemzeti Vízművek Zrt. stratégiai irányítása 

melletti allokálásával az üzembiztonság tovább növelhető,  

4. ázsiós tőkeemelés, 

5. az állampolgárok az integrációs lehetőség következményeként nagyobb biztonsággal jutnak a 

közszolgáltatáshoz, a szolgáltatás színvonala egységesebbé válik. 

 

Az integráció hátránya lehet, hogy a beruházásokba az önkormányzatnak nem lesz közvetlen 

beleszólása. 

 

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

lehetőséggel, általános jelleggel az alábbi lépésekre van szükség 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. 
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2. A képviselő testületi döntést mellékelve, az önkormányzat integrációs szándékáról értesíti az állam 

tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Vízművek Zrt.-t. 

 

3. A Nemzeti Vízművek Zrt. egyezteti az ellátási felelősség és az ahhoz tartozó víziközmű vagyon, fel 

nem használt fejlesztési források térítésmentes állami átvételének feltételeit az Önkormányzattal, 

valamint előkészti az ezekhez szükséges átruházási szerződés tervezetet. 

 

4. Az egyeztetések lefolytatását követően képviselő testületi döntés szükséges az ellátási felelősség, a 

víziközmű vagyon, a fel nem használt fejlesztési források állam részére 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 a NV Zrt. részéről a birtokba lépésre, a területen a víziközmű szolgáltatás folyamatosságát a 

szolgáltató biztosítja. 

 

Az integráció menetét figyelembe véve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

szándékát kell kifejeznie arra vonatkozólag, hogy az integrációban részt kíván-e venni, annak 

tudatában, hogy az integráció által a víziközmű vagyon és működtető vagyon, valamint a fel nem 

használt fejlesztési források, illetve a Vksztv. által biztosított kereteken belül az önkormányzattal 

szolgáltatási jogviszonyban álló társaságban fennálló tulajdoni részesedés ingyenes átruházás 

keretében a Magyar Államra száll. 

 

Amennyiben az önkormányzat nem adja át a vagyont az esetben továbbra is ellátási felelősként 

kell eljárnia és továbbra is biztosítania kell a víziközmű ellátás biztonságát, ezen belül pedig a 

szolgáltató működését, szükség esetén tőkepótlással. 

 

A Mezőföldvíz Kft. taggyűlése is tárgyalja az integrációs folyamatot és az ezzel összefüggő 

intézkedések megtételét.  

A Mezőföldvíz Kft. ülés tartása nélküli döntéshozatalt kezdeményezett, amelyhez a szavazólapokat 

legkésőbb 2022. augusztus 30. napjáig kell megküldeni a tagoknak. A döntéshozatal érinti a társasági 

szerződés módosítását, illetve az integrációs szándékról szóló előzetes nyilatkozat megtételét.  

 

A Mezőföldvíz Kft. hatályos társasági szerződésének 8.6. és 8.7. pont szerint értelmében a tagok az 

üzletrészüket csak adásvételi jogcímén, azaz ellenérték fizetése mellett ruházhatják át, az ingyenes 

átruházást a társasági szerződés vonatkozó pontja kizárja. Ezen túlmenően az üzletrész kívül álló 

harmadik személyre csak akkor ruházható át, ha ahhoz a taggyűlés hozzájárult. 

 

A fentiekre tekintettel a társasági szerződés módosítása szükséges, amellyel ezen korlátok feloldásra 

kerülnek annak érdekében, hogy az integrációs folyamatban az ingyenes vagyonátadás és az üzletrész 

átruházás korlátmentesen megvalósulhasson. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és a határozati javaslatokat fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2022. augusztus 19.  

 

        Horváth Zsolt s.k. 

                                                 polgármester 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzatát terhelő víziközmű-

szolgáltatás vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét és a víziközmű-szolgáltatás 

biztosítására szolgáló közmű vagyont a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 5/H. § (2)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével víziközmű-szolgáltatás 

biztosítása érdekében önkéntesen és térítésmentesen a Magyar Államra át kívánja ruházni. 

2. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében tárgyalásokat kezdeményez a 

Nemzeti Vízművek Zrt-vel. 
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3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti egyeztetések lefolytatására, a szükséges 

nyilatkozat, jognyilatkozat megtételére, illetve a Vksztv. 5/H.§-a szerinti átadás 

előterjesztésére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:      Horváth Zsolt polgármester  

 

Erről értesül: 

1. Nemzeti Vízművek Zrt. 

2. Mezőföldvíz Kft. 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 

4. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. egyetért a Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7030 

Paks, Kölesdi út 46., adószám: 11283144-2-17) melléklet szerinti társasági szerződés 

módosításával. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat és intézkedés 

megtételére. 

 

Határidő:  2022. augusztus 31. 

Felelős:      Horváth Zsolt polgármester  

 

Erről értesül: 

1. Mezőföldvíz Kft. 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

 



 

 

 

Horváthné Gál Erika Perlik Tamás Pál Dr. Borbás Péter 

Németkér Község 
Önkormányzat 

Mezőföldvíz Kft.  

polgármester, hitelesítő ügyvezető ügyvéd 
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Melléklet a /2022. (VIII.26.) KT határozathoz 

 

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS   

MÓDOSÍTÁSA 

 

 

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (7030 Paks, Kölesdi út 46., 

Cg.17-09-001805) az 1994. november hó 21-én kelt Társasági Szerződését 2022. augusztus ___. 

napján tartott taggyűlésen kívül, írásbeli határozattal hozott ___/2022. (VIII.  .) számú TGY 

határozatnak megfelelően az alábbiak szerint  

 

m ó d o s í t j á k: 

 

- A bevezető részben az alábbi szövegrész kerül kiemelésre: 

 

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (7030 Paks, Kölesdi út 46., 

Cg.17-09-001805) az 1994. november hó 21-én kelt Társasági Szerződését 2022. augusztus ___. 

napján tartott taggyűlésen kívül, írásbeli határozattal hozott ___/2022. (VIII.  .) számú TGY 

határozatnak megfelelően az alábbiak szerint módosítja és fogadja el egységes szerkezetbe foglalva 

 

- A társasági szerződés 8.6. pontja kiegészítésre került az üzletrész harmadik személy részére 

pénzszolgáltatás ellenében továbbá az üzletrész ingyenes átruházása esetén történő eljárás 

vonatkozásában, így az alábbiak szerint került módosításra :  

 

8.6. Az üzletrészt kívülálló harmadik személyre – pénzszolgáltatás ellenében - csak akkor 

lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Ptk. 3:177. § (2) 

bekezdésében foglalt esetet, és ahhoz a taggyűlés hozzájárult. A tagot, a társaságot vagy a 

taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – a pénzszolgáltatás ellenében átruházni 

kívánt üzletrész megszerzésére elővásárlási jog illeti meg. 

 

A taggyűlés jogosult az üzletrész átruházásához való jóváhagyást megtagadni, ha az átruházás 

vélelmezhetően az elővásárlási jog megkerülését célozza, vagy a vevő tevékenysége a társaság 

tevékenységi körével azonos, vagy ahhoz hasonló, a vevő a társaság piaci konkurense, vagy a 

vevő az üzleti életben tisztességtelen piaci magatartást tanúsított a jogügyletet megelőző 5 

éven belül, illetve a tagsági viszonya a társaság üzleti hírnevét sértené.  

 

Kívülálló harmadik személyre történő átruházás esetén a tag 15 napon belül jogosult 

nyilatkozni az ügyvezetőnek, hogy az adott üzletrész átruházás esetén kíván-e elővásárlási 

jogával élni. A tagok elővásárlási jogukkal üzletrészeik arányban élhetnek. 

 

Az üzletrész kívülálló személyre történő ingyenes átruházása esetén nincs szükség a társaság 

beleegyezésére.  

 

- A társasági szerződés 8.7. pontja kiegészítésre került az üzletrész ingyenes átruházása esetén történő 

eljárás vonatkozásában, így az alábbiak szerint került módosításra :  

 

8.7. A tagok a jelen társasági szerződéssel az adásvétel jogcímén kívüli üzletrész átruházást – ideértve 

a csere jogcímét is – nem zárják ki, pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívül az üzletrész 

ingyenesen is átruházható. 

 



 

 

 

Horváthné Gál Erika Perlik Tamás Pál Dr. Borbás Péter 

Németkér Község 
Önkormányzat 

Mezőföldvíz Kft.  

polgármester, hitelesítő ügyvezető ügyvéd 
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Egyebekben a társasági szerződés nem módosul. 

 

Paks, 2022. ______________ 

 

Paks Város Önkormányzata                       Sárszentlőrinc Község Önkormányzata 

 

Györköny Község Önkormányzat                     Madocsa Község Önkormányzata 

 

Bonyhád Város Önkormányzata             Előszállás Nagyközség Önkormányzata 

 

Daruszentmiklós Község Önkormányzata           Bölcske Község Önkormányzata 

 

Kismányok Község Önkormányzata        Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 

 

Györe Község Önkormányzata                             Izmény Község Önkormányzata 

 

Kakasd Község Önkormányzata                               Kisdorog Község Önkormányzata 

 

Kisvejke Község Önkormányzata                            Lengyel Község Önkormányzata 

 

Mőcsény Község Önkormányzata                      Nagymányok Város Önkormányzata                    

 

Váralja Község Önkormányzata                               Hidas Község Önkormányzata 

  

Cikó Község Önkormányzata                                     Závod Község Önkormányzata 

 

Baracs Község Önkormányzata                               Németkér Község Önkormányzata 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata                Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 

 

Kisapostag Község Önkormányzata                 Apátvarasd Község Önkormányzata 

 

Erdősmecske Község Önkormányzata                   Feked Község Önkormányzata 

 

Lovászhetény Község Önkormányzata                 Martonfa Község Önkormányzata 

 

Nagypall Község Önkormányzata                            Óbánya Község Önkormányzata 

 

Ófalu Község Önkormányzata                                   Pécsvárad Város Önkormányzata 

 

Szilágy Község Önkormányzata                                Véménd Község Önkormányzata 

 

Zengővárkony Község Önkormányzata                 Mágocs Város Önkormányzata 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata                       Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata    

 

Gerjen Község Önkormányzata                                Rácalmás Város Önkormányzata     

                                                                                

Pusztahencse Község Önkormányzata                    Tengelic Község Önkormányzata                                              

 



 

 

 

Horváthné Gál Erika Perlik Tamás Pál Dr. Borbás Péter 

Németkér Község 
Önkormányzat 

Mezőföldvíz Kft.  

polgármester, hitelesítő ügyvezető ügyvéd 
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzata            

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ _________________________________________ 

Horváthné Gál Erika Perlik Tamás Pál  

Németkér Község Önkormányzat ügyvezető 

polgármester, hitelesítő Mezőföldvíz Kft. 

 

 

 

Okirati Ellenjegyzés: 

 

 

 

 

    _____________________________________________ 

Dr. Borbás Péter 

ügyvéd 

Paks, 2022. __________ 

2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. III. 305. 

Ügyvédi igazolvány : Ü – 100815 

Fejér Megyei Ügyvédi Kamaránál 

bejegyzett kamarai száma : 251 

nyilvántartási szám : 06-012371 

KASZ szám : 36057893 

 

 



Melléklet a   /2022. (VIII.26.) KT határozathoz  

 

Szándéknyilatkozat 
  

  

Horváth Zsolt polgármester, Dunaföldvár Város Önkormányzatának polgármestereként 

nyilatkozom, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H §-ában 

foglaltakra tekintettel Dunaföldvár Város Önkormányzat (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos 

utca 2., a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az 

Önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási 

kötelezettség Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt 

kíván venni.  

E körben tárgyalásokat kezdeményez 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 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 7030 Paks, 

Kölesdi út 46., adószám: 11283144-2-17) 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 Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének   /2022. 

(VIII.26.) KT határozatában foglaltak alapján teszem. 

  

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

fennálló tulajdoni részesedés átruházására nem eredményez. 

 

 

 

Kelt……………………….. 

  

  
______________  

Horváth Zsolt 
polgármester 

 


