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Tisztelt Képviselő-testület!
A Pannon-Víz Zrt. megkereste az Önkormányzatot, hogy három megállapodást kössön meg az
Önkormányzat, mint a viziközmű-rendszer tulajdonosa.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2012. január 1. napjával
hatályba lépett rendelkezései felhatalmazzák az önkormányzat képviselő-testületét, hogy a helyi
önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében az önkormányzatok 100%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, az önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva versenyeztetés nélkül - vagyonkezelési szerződést kössön.
A korábbi vagyonkezelői megállapodás alapján a Vagyonkezelő a helyi önkormányzatok 100 %-os
tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársaság. (a továbbiakban: Pannon-Víz Zrt.) A társaság
valamennyi részvénye helyi önkormányzati tulajdonban van, ennek megfelelően eleget tesz a Nemzeti
vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerinti átláthatósági feltételnek, valamint a 3. §
(1) bekezdés 19. b) pont bd) alpontjának.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 23. § alapján a
már fennálló víziközmű üzemeltetési jogviszony - üzemeltetési szerződés - a víziközmű-szolgáltató
használatába adott víziközművek feletti vagyonkezelői jog átengedése már nem eredményez új
üzemeltetési jogviszonyt, csak a meglévő üzemeltetési jogviszony tartalma módosul a vagyonkezelésre
vonatkozó rendelkezésekkel. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) önkormányzati vagyon tekintetében 2012. január 1-jén hatályba lépett
rendelkezései alapján a vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának
kötelezettségét. A vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony
biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése
érdekében történhet.
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A szerződés célja, hogy a Győr – SZV megnevezésű 21-25584-1-015-01-01 számú hivatali
azonosítóval rendelkező szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszer, az ezen
rendszerrel végzett közműves szennyvízelvezetésre egyesített rendszer esetén csapadékvíz-elvezetés és
–tisztítás biztosítása. A bonyolult szerződéses konstrukció három megállapodásban van részletezve. (A
megállapodások tervezete, jelen előterjesztés. I., II. és III. sz. melléklete.)

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
a szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-25584-1-015-01-01) víziközmű-rendszerre
vonatkozó, a rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok és a PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. között a víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi
CCIX. törvény rendelkezései alapján egybefoglalt, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező
vagyonkezelési szerződést az aláírás napjáig időközben esetlegesen szükségessé váló módosítások
figyelembevételével aláírja.

Felelős: Molnár-Nagy Béla polgármester
Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-255841-015-01-01) víziközmű-rendszeren tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti,
jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodás alapján a víziközmű-rendszer egészével
kapcsolatosan az ellátásért felelős önkormányzatokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult
képviselni a vagyonkezelési szerződésben foglaltakra is figyelemmel.
Felelős: Molnár-Nagy Béla polgármester
Határidő: azonnal

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szennyvíz ellátás
biztosítására szolgáló (Győr-SZV 21-25584-1-015-01-01) víziközmű-rendszeren tulajdonnal
rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok közötti, jelen előterjesztés 2. számú mellékletét
képező megállapodást az aláírás napjáig időközben esetlegesen szükséges módosítások
figyelembevételével aláírja.
Felelős: Molnár-Nagy Béla polgármester
Határidő: azonnal, a szerződések aláírására 2017. december 31.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerint létrejövő vagyonkezelési
szerződés és a 2. pont szerint létrejövő megállapodás teljesítése érdekében valamennyi szükséges
dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a
vagyonkezelési szerződés és megállapodás esetleges módosításait is.
Felelős: Molnár-Nagy Béla polgármester
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Határidő: azonnal

Rábapatona, 2017. november 23.

Molnár-Nagy Béla
polgármester
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