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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése, valamint 102. (1) bekezdése alapján „egyes vízikózmíi-szolgáltatással
kapcsolatos törvények módosításáról” szóló T/7309. számú törvényjavaslathoz a
Mezőgazdasági bizottság a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 45 . §-a az alábbiak szerint módosul ;

»45 . §

A Vksztv . [79. § (1) és (4) bekezdése] 79. §-a a következő szöveggel lép hatályba :

„79 .	 § (1) [Az a gazdálkodó szervezet, amely 2012, július 1-jén eszközei közöt t
tulajdonjog, vízvezetési szolgalmi jog, vagy idegen tulajdonon végzett beruházás, illetv e
felújítás jogcímén sajátjaként víziközművet, vagy annak létrehozására irányuló
folyamatban lévő beruházást tart nyilván, az ellátásért felelőssel azok ellátásért felelős
részére történő átruházásáról 2013 . október 31-ig - a polgári jog általános szabálya i
szerint – írásban megállapodik. Szerződő felek az átruházást legkés őbb 2013. december
31 . napjáig kötelesek megvalósítani.]Az	 a víziközmű, vagy víziközmű létrehozására
irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett – ide ne m
értve a munkavállalói résztulajdont – a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonb a
tartozik, 2013 . január 1-i én az ellátásért felel ős tulajdonába kerül . A tulajdonjog jelen törvén y
erejénél fogva ingyenesen,	 a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekke l
együttesen, száll át .
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(2) Az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet, amely eszközei közöt t
sajátjaként víziközművet, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházást tart nyilván, az
ellátásért felelőssel azok ellátásért felel ős részére történő átruházásáról 2013 . október 31-ig-
a polgári jog általános szabályai szerint -- írásban megállapodik . Szerződő felek az átruházást
legkésőbb 2013 . december 31 . napjáig kötelesek megvalósítani .

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetkörben, amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközm ű
olyan víziközmű rendszernek képezi részét, amelynek több ellátásért felel őse is van,őket az
átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg . Amennyiben
a víziközmű rendszeren egyetlen ellátásért felel ősnek sem áll fenn tulajdonjoga, úgy az
ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg a z
átháramló tulajdon.

(4) Ha a felek az (1)-(3) bekezdésben foglaltak tekintetében térítésmentes átruházásró l
állapodnak meg, a térítésmentes vagyonátruházás a társasági adó szempontjából a víziközm ű-
szolgáltatást végző vállalkozási, bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek ,
ráfordításnak minősül .

(5) Ha a felek az (2) bekezdésben megjelölt határidőre nem állapodtak meg, az ellátásért
felelős a gazdálkodó szervezettel szemben annak víziközm űvel, illetve folyamatban lévő
beruházással érintett ingatlanára nézve kisajátítást kérhet .

[(4))(6) Ha az ellátásért felelős települési önkormányzat a [(3)](5) bekezdés szerinti jogáva l
2014. május 31-ig nem élt, az állam kérheti a kisajátítást . A települési önkormányzat az MN V
Zrt.-t 2014 . június 15-ig értesíti, hogy a 1(3)1(5) bekezdés szerinti jogával nem élt .

(7) Ha a víziközmű tulajdonosa a tulajdon átháramlással érintett víziközmű-rendszeren
víziközmű-szolgáltatást végzőnek minősül, és a tulajdonában lévő rendszerfüggetlen
víziközmű-elemre nézve a 7. & (1) bekezdése szerinti 	 fogcímmel rendelkezik,a
rendszerfüggetlen víziközműre az (1) — (6) bekezdés hatálya nem terjed ki .

(8) Ha 2012. július 1-jén a víziközmű olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában van .,
amelyben az ellátásért felelős közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel rendelkezik ,
az	 ellátásért	 felelős	 a víziközm ű tulajdonosában fennálló közvetlen vagy közvetett
részesedése	 csökkenését	 eredményező megállapodást	 a	 víziközmű 	 tulajdonjogának
megszerzéséig érvényesen kizárólag más ellátásért felel ősselköthet.'

2. A törvényjavaslat 55 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„55 . §

[(1)] E törvény [- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését k ővető napon)2012 .
július 15-én lép hatályba .

[(2) Az 1-9 . és a 11-12. 2012 . július 1-jén lép hatályba .]
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INDOKOLÁS

1. ponthoz: A módosítást az teszi indokolttá, hogy a közművagyont tulajdonl ó
gazdasági társaságok túlnyomó többsége 100%-ban nemzeti tulajdonban áll . Ezen társaságok
esetében indokolt a tulajdon átszállásának jogi folyamatát leegyszer űsíteni és generálisan
rendezni, hiszen mind a vagyon átadói, mind pedig a vagyon átvevői oldalon vagyon i
értelemben a köztulajdon képvisel ője áll . Abban az esetben, amennyiben az átadásra kerül ő
közmű felett a tulajdon részben vagy egészben a magánszférához kötődő , úgy továbbra is a
törvény eredeti koncepciója érvényesül a tulajdon átszállás tekintetében . A módosítás fontos
összetevője, hogy szabályt alkot arra az esetre, amennyiben az átháramló közmű
tulajdonjogára nézve egyidej űleg több ellátásért felelős igénye is fennáll . Ez a kiegészítés
annak okán szükséges, hogy míg a szerz ődésen alapuló tulajdon átruházás esetében a felek
rendelkezései rendezhetik az új tulajdonosok közötti tulajdon megoszlásának kérdését, addi g
az (1) bekezdésben foglalt ex lege átháramlás esetében e kérdést a jogalkotónak szükséges
rendezni .

2. ponthoz: A hatálybaléptetés idejét változtatja meg.

Budapest, 2012 . június 26 .
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