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Az egészséges ivóvíz biztosítása, a csatornázás, vagy a vizek kártételei ellen 

való védekezés alapvetően önkormányzati feladat. A feladatellátást 2011. évi CCIX. törvény (a 

víziközmű-szolgáltatásról) szabályozza, amely alapján önkormányzatunk is kiválasztotta a 

víziközmű üzemeltetését ellátó víziközmű-szolgáltatót/szolgáltatókat, és a víziközmű vagyon üze-

meltetésére üzemeltetési jogviszonyt létesített. 

Településünkön az ivóvíz ellátást a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. biztosítja, míg a keletkező 

szennyvizek elvezetését, tisztítását és környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezését a 

Baranya-Víz Zrt. végzi a megkötött szolgáltatási szerződéseknek megfelelően. 

Mindannyiunk előtt ismert, hogy a víziközmű-szolgáltatás díja hatósági áras, melyet a víziközmű-

szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapít meg. A lakosság számára kedvezményezett díj 

azonban hosszú távon nem fedte le a közműszolgáltatók növekedő  költségeit, és végül kialakult a 

jelenlegi helyzet: leromlott infrastruktúra, csökkenő szolgáltatási minőség, deficites szolgáltatók.  

A Kormány úgy kíván „mentőövet” dobni a szolgáltatóknak, illetve a szolgáltatókban tulajdonos 

önkormányzatoknak (a víziközművek tulajdonosainak), hogy integrációs lehetőséget ajánlott fel 

a 2021-ben létrejött Nemzeti Vízművek Zrt.-be. Integráció alatt azt a lehetőséget értik, hogy az 

ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű vagyonát és a hozzá kapcsolódó ellátási felelősséget 

ingyenesen átadja a Magyar Állam részére. 

Figyelembe véve, hogy a víziközmű vagyon az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonába tartozik, az önkormányzati testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat, így első sor-

ban testületi döntés szükséges a programban való részvételről, a víziközmű vagyon és működtető 

vagyon, valamint a fel nem használt fejlesztési források az államra történő ingyenes átruházásáról. 

Az állami részvétel alapvető célja a víziközmű szolgáltatás fenntartása, melyhez elengedhetetlen 

a szolgáltatók működtetése, a fizetésképtelen helyzet elkerülése. 

Mind a DRV Zrt., mind pedig a Baranya-Víz Zrt. jelezte a tulajdonos önkormányzatok felé, így Po-

gány Községi Önkormányzat felé is, hogy működését a továbbiakban nem tudja fenntartani állami 

segítség nélkül. Amennyiben állami tulajdonba kerül a közmű, úgy a Magyar Állam szavatolja a 

szolgáltató vállalat feltőkésítését, üzemi biztonságát. 

A 2022. szeptember 6-án megtartott Testületi ülésen ezen információk birtokában került sor an-

nak megtárgyalására, hogy Önkormányzatunk kifejezze-e integrációs szándékát az állami 

vízműhöz. 

Az Önkormányzat az átadás mellett döntött, mert egyébként nem lenne fenntartható a víziközmű 

önkormányzati forrásból. 

Nehéz volt döntést hozni úgy, hogy közben a vagyonvesztés lebegett minden döntéshozó szeme 

előtt, de számunkra fontosabb az, hogy legyen ivóvizünk, és legyen rendben a szennyvízelvezetés 

és tisztítás, mint egy "majd én megmutatom" hozzáállás és olyan döntés, aminek a kimenete nem 

kétséges senki előtt. 

Pogány, 2022. szeptember 9. 

 

Tisztelettel: Képviselő testület 


