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Az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: ATIVIZIG) 2014-ben kezdeményezte az
önkormányzati tulajdonban lévő külterületi csapadékvíz-csatornák kezelői jogának átvételét.
A 966/2014. számú levelünkben javaslatot tettünk az ATIVIZIG részére a levél mellékletét képező
iratjegyzékben felsorolt csapadékvíz-csatornák üzemeltetésre történő átadására.
Ennek megfelelően az üzemeltetésre vonatkozóan 2015. július 17. napján 1402-0012/2015. számon
üzemeltetési szerződés került megkötésre a felek között, mely szerint a szerződésben felsorolt
csatornák (29 db) továbbra is Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában maradnak,
csak a kezelési és üzemeltetési feladatok kerültek át az ATIVIZIG-hez.
Az ATIVIZIG a 2018. szeptember 12. napján érkezett megkeresésében jelezte, hogy a Kiszombor,
05447, a 05338/1 és a 05338/2 hrsz-ú csatornákat a vagyonkezelésébe kívánja venni azzal, hogy
azok tulajdonjoga a Magyar Államhoz kerülne át. Indokolása szerint erre azért lenne szükség, mert
ezek az állami tulajdonú csatorna-szakaszok közé ékelődtek, az egységes viszonyok megteremtését
az egységes állami tulajdon segítené elő. Az ezzel kapcsolatos megkeresés jelen előterjesztés
mellékletét képezi.
Ezt követően az ATIVIZIG a 2018. szeptember 18. napján érkezett levelével megküldte jóváhagyás
céljából az üzemeltetési szerződést módosító közös nyilatkozatát is, amelyben az üzemeltetésre
átadott csatornák felsorolása már nem tartalmazza az állami tulajdonba átvenni kívánt csatornákat.
Az ügyiratok átvizsgálása során megállapításra került, hogy a 05338/2 és az állami tulajdonú
05377/2 hrsz-ú csatornák között lévő 05340 hrsz-ú csatorna jelenleg önkormányzati tulajdonban és
kezelésben van, ezért az érintett csatornák tulajdonviszonyának rendezése érdekében, állami
tulajdonba adás esetén szükséges ezen hrsz-ú csatorna átadása is. Telefonon történt
megkeresésünkre az ATIVIZIG arról nyilatkozott, hogy 05340 hrsz-ú csatornát szintén
vagyonkezelésbe venné.

A megkeresésben foglaltak szerint az Önkormányzat egyetértő döntése esetén az ATIVIZIG a
4/2015. (IV. 10.) BM utasítás alapján a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkára és az
MNV Zrt. támogató nyilatkozatának beszerzése iránt intézkedik, melynek birtokában az MNV Zrtvel kötendő vagyonkezelési szerződés módosítása alapján kerülhet sor az ingatlanok állami
tulajdonba kerülésére.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.)
108. § (2)-(4) bekezdései szerint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban
meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében. Az ingyenes vagyonátadás az
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át
különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a
nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy
ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi
előirányzatok teljesítéséhez szükséges. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti
vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban
meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.
Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza meg a vízgazdálkodást,
valamint a vízkárelhárítást. A feladatkörre vonatkozó rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény állapítja meg.
Tekintettel arra, hogy az érintett csatornák Magyar Állam részére történő ingyenes átadása, illetve
azoknak az ATIVIZIG vagyonkezelésébe adása elősegíti a közfeladat ellátását, valamint az
egységes tulajdoni viszonyok és vagyonkezelés kialakítását, továbbá ezáltal megszűnik az
önkormányzati tulajdon állami tulajdonba ékelődése, javaslom a tulajdoni viszonyok ingyenes
átadással történő rendezését. Továbbá javaslom, hogy a 05340 hrsz-ú csatorna is kerüljön át a
Magyar Állam tulajdonába, illetve az ATIVIZIG vagyonkezelésébe.
Amennyiben a Képviselő-testület az érintett csatornák átadását támogatja, a szükséges a mellékelt
üzemeltetési szerződést módosító közös nyilatkozat jóváhagyása is.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Kiszombor, 2018. szeptember 20.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes külterületi
csatornák tulajdonjogának átadása a Magyar Állam részére tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi
Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) megkeresésére akként foglal állást – figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 108. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra –, hogy egyetért a Kiszombor, 05447 hrsz-ú,
05338/1 hrsz-ú, a 05338/2 hrsz-ú, valamint a 05340 hrsz-ú külterületi csatornák Magyar Állam
tulajdonába, illetve az ATIVIZIG vagyonkezelésébe történő ingyenes átadásával tekintettel arra,
hogy ezen ingyenes vagyonátadás az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, továbbá a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott vízgazdálkodás, valamint
vízkárelhárítás közfeladat ellátását segíti elő.
2. A Képviselő-testület rögzíti továbbá, hogy az érintett csatornák Magyar Állam részére történő
ingyenes átadása, illetve azoknak az ATIVIZIG vagyonkezelésébe adása a közfeladat hatékonyabb
ellátásával összefüggésben elősegíti az egységes tulajdoni viszonyok és vagyonkezelés kialakítását,
ezáltal megszűnik az önkormányzati tulajdon állami tulajdonba ékelődése, valamint a tulajdoni
viszonyok ingyenes átadással történő rendezése oly módon valósul meg, hogy a csatorna ingatlanok
a továbbiakban is a nemzeti vagyon körében maradnak, tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. 1. §-a alapján az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan is a nemzeti vagyon körébe tartozik.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a Kiszombor, 05447
hrsz-ú, 05338/1 hrsz-ú, a 05338/2 hrsz-ú, valamint a 05340 hrsz-ú külterületi csatornák ingyenes
állami tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
nevében és képviseletében teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi jognyilatkozatot megtegyen,
továbbá az ingyenes átadásra vonatkozó megállapodást aláírja.
4. A Képviselő-testület a fentiekkel összefüggésben jóváhagyja az 1402-0012/2015. számon, 2015.
július 28. napján létrejött üzemeltetési szerződésre vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező
üzemeltetési szerződést módosító közös nyilatkozatot.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert arra, hogy a Kiszombor, 05447
hrsz-ú, 05338/1 hrsz-ú, a 05338/2 hrsz-ú, valamint a 05340 hrsz-ú külterületi csatornák ingyenes
állami tulajdonba adását követően az üzemeltetési szerződést módosító közös nyilatkozatot aláírja.
Az üzemeltetési szerződést módosító közös nyilatkozat jelen határozat mellékletét képezi.
A határozatról értesül:
- ATIVIZIG – 6720 Szeged, Stefánia 4.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

