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2014. évi . . . tőrvény

а vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tőrvénynek а víziközmű társulatok közműépítési és

fejlesztési beruházásaihoz kapcsolódó útépítési és útfelújítási munkák hatékonyabb

megvalósítása érdekében történő módosításáról

1. §

а vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII . törvény 38 . §-a az alábbiakra módosul :

„38 . § А víziközmű társulat közfeladatként а település, az együttesen ellátható települések

belterületi, illetve lakott területi részének közműves vízellátását, szennyvízelvezetését ,

szennyvíztisztítását, а belterületi vízrendezést és csapadékvíz elvezetést szolgáló

vízilétesítményeket hoz létre, illetve fejleszt, valamint érdekeltségi területén ezekhez kapcsolódóa n

utat épít és újít fel .”

2. §

Е törvény а kihirdetését követő napon lép hatályba .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az elmúlt 15 évben nagy ütemben előrehaladt az ország szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése .
Ehhez а nemzeti és uniós források mellett nagyon komoly lakossági önerő is biztosításra került а
településeken megszervezett vízikömiű társulatok működtetésével és az általuk felvett társulati
hitelekkel . А 2010 előtti pályázati rendszer а projektek részének tekintette és támogatta а
szennyvízcsatorna beruházások által érintett utcák teljes útfelületen történő burkolat felújítását is .
Az utóbbi évek КЕОР pályázatai csak sávos útfelújítást ismertek e1 támogatható m űszaki
tartalomnak, ami kiváltotta а lakosság elégedetlenségét . Mindkét konstrukcióban viszont szerepelt а
vízikőzmű társulat társfinanszírozásában megvalósuló projektekben az útfelújítás, amely
tevékenységet а hatályos Vgt . szigorú értelmezése szerint nem tekinthetünk közfeladatnak .

А most zároló támogatási ciklus végén, 2013-ban jelentős mértékben nőtt а támogatási intenzitás és
sikeresen pályáztak az önkormányzatok az önerő csökkentő alapгa. . Ennek következtében а
víziközmű társulatok által biztosítandó öner ő nagysága jelentőse lecsökkent . А lezáruló és

üzemeltetésre műszakilag átadott projektek esetében а társulatoknak e1 kell számolnia lakossággal

és а különbözetet fő szabály szerint vissza kell fizetni а társulati tagoknak. Több településen
felmerült annak lehetősége, hogy а korábban vállalt kötelezettség alapján а tagok nem igényelnék а
visszafizetést, hanem а maradvány összegből egyéb közcélú beruházást, döntően útépítést,
útfelújítást valósítanának meg . А vonatkozó jogszabályok, а felügyeleti jogkört gyakorló vízügyi

igazgatóságok és az alapszabályok bejegyzését, módosítását végző cégbíróságok jogértelmezése
viszont nem, vagy nem egyértelműen teszik lehetővé ezt а szándékot .
Annak érdekében, hogy а jogi helyzet egyértelmű legyen és а víziközmű társulatok tőrvényesen
használhassák fel útépítésre és útfelújításra а rendelkezésére álló forrásokat szükséges а törvény

módosítása а társulatok közcélú feladatainak bővítésével.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az I . §-hoz

А módosítás szerint а víziközmű beruházásokhoz kapcsolódó útépítési és útfelújítási munkák is а
társulatok által ellátott közfeladatok között szerеpelnének, ezáltal egyértelművé tennék, hogy а
társulatok jogosultak а közműberuházással érintett utak teljes helyreállítására vagy felújítására.

Аг 2 . ,¢-ног
Hatályba léptető rendelkezés



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Törvénvjavaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 6 . § (1) bekezdése alapján „a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII .
törvénynek а víziközmű társulatok közműépítési és fejlesztési beruЬázásai1oz kapcsolódó
útépítési és útfelújítási munkák hatékonyabb megvalósítása érdekében történő
módosításáról” а következő törчёnyjavaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2014 . november 14 .

Dr. Scl muck Erzsébet
LMP

Sa11ai R . Benedek
LMP
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