Re-víz Duna-menti Regionális Víz-és Csatornamű Korlátolt
Felelősségű Társaság
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Mellékelten küldjük a Re-víz Duna-menti Kft., mint az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. alapítójának
a 2022. július 20. napján tartott taggyűlésén hozott határozatait.
Kérjük, hogy 2022. augusztus 10. napjáig képviselőtestületi ülésen döntsenek a víziközmű
vagyon átruházására irányuló Integrációs Programban való részvételről. Kérjük, hogy a
mellékelt határozattervezetet fogadják el.
Tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törv. rendelkezik a
vagyonátadás feltételeiről az alábbiak szerint:
5/F §.
(4a) A települési önkormányzat a tulajdonában álló víziközmű-vagyon 5/H. § (2) és (3)
bekezdése szerinti átruházása esetén mentesül a (4) bekezdésben meghatározott ellátási
felelősség alól.
5/H §.
(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.
(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.
Az eljárás célja, hogy az 51 településen változatlanul az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. legyen a
Szolgáltató, hiszen az elmúlt 9 évben közszolgáltatói feladatát megfelelő minőségben,
biztonságosan és nyereségesen végezte, megvalósította a Gördülő Fejlesztési Tervben
elfogadott fejlesztéseket.
A tulajdonosváltozás ellenére is lehetőség lesz arra, hogy az állammal kötött megállapodás
alapján a jelenlegi szolgáltató tovább üzemelhessen. Az elektromos áramdíj miatti veszteség
pótlása azonban – az önkormányzatok anyagi erejének hiányában - csak a fenti eljárás
lefolytatásával lehetséges.

Mellékelten csatoljuk a Nemzeti Vízművek Zrt. Integrációs Programmal kapcsolatos levelét,
továbbá az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Dr. Palkovics László miniszter úrhoz írt levelét.
Csatoljuk továbbá településenkénti bontásban a tavalyi fogyasztás alapján a 2022. évre
számolt energiaköltségeket, amely tartalmazza a 2022. július 1-től ismételten megemelt és így
130,5 Ft/kWh figyelembevételével kiszámolt költségeket is.
Kérjük szíveskedjék tájékoztatni - amennyiben fennáll - víziközmű beruházással kapcsolatos
jelenlegi és jövőbeli pénzügyi kötelezettségeikről.
Kérjük, hogy a képviselőtestületi határozatot szíveskedjék aláírva, beszkennelve részünkre
visszaküldeni.
Kelt Szekszárd, 2022. július 21. napján
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