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Fertőboz, Vízi közművek állami gondoskodásba adása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2022. szeptember 6-án, a Soproni Városházán tartottunk megbeszélést a vízi közművek állami 
gondoskodásba adása tárgyában. A megbeszélésen jelen voltak az érintett önkormányzatok, Sop-

ron megyei Jogú Város Polgármestere dr. Farkas Ciprián, Alpolgármestere dr. Simon István, a 

térség országgyűlési képviselje Barcza Attila és a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója dr. 
Rádonyi László.  
 

A megbeszélésen tájékoztattak bennünket, hogy Sopron Megyei Város Önkormányzata, mint a 
Soproni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosa döntést hozott a napokban arról, hogy megfelelő jogi 
keretek között, szeretné ingyenes állami gondoskodásba adni a víziközmű szolgáltatási rendsze-

rét, és az ellátásban résztvevő további 49 önkormányzatot is arra kérte, hogy hozzon erre irányuló 
szándéknyilatkozatot.  
 

A vízmű vezetője tájékoztatott bennünket, hogy ez már egy több éves folyamat, kezdve 2013. 
évtől a víz-és csatorna díjak befagyasztásával,illetve jelenleg a háborús infláció és az elszabadult 
energiaárak miatt nem lesz tartható a víziközmű rendszerek önkormányzati működtetése.  
 

Mindenképpen javasolja, hogy hasonlóan Sopron Város Önkormányzatához hozzanak az önkor-

mányzatok olyan döntést, hogy szándéknyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy állami gon-

doskodásba kívánják adni víziközmű rendszerüket.  
 

Bár az információk még nagyon hiányosak, még csak a kezdeti lépések vannak, de az alábbi té-
nyek rögzítése mellett történik mindenképpen az átadási folyamat:  
 

1./ Az ellátásért felelős önkormányzatnak kell először egy döntést hoznia (szeptember végéig, 
határidő csúsztatott) , hogy szándéka van ezt a lépést megtenni 
 

2./ A víziközmű vagyon ingyenes átadása csak műszaki rendszerenként lehetséges, tehát Nagy-

cenk esetében  a  
 

Sopron-Fertőd Térségi Vízellátó Rendszer (16 önkormányzat) 
 az ivóvízrendszernél és a  
 

Fertőendréd Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer (11 önkormányzat )  a szenny-

víztisztító rendszernél.  
 

3./ Tájékoztatom ugyanakkor a képviselő-testületet, hogy a víziközmű vagyonunk a 2022. január 
1-jei állapot szerint- ivóvíz esetében: 37.063.734  Ft; szennyvíz esetében  122.577.302 Ft. 

Ennek a forgalomképtelen vagyonnak az ingyenes állami tulajdonba adásáról van szó. 
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4./ Egységes döntés szükséges rendszerenként, tehát az ivóvíz esetében 4 önkormányzat, míg a 
szennyvíz esetében 5 önkormányzat egységes döntése kell, hogy meglegyen ahhoz, hogy a rend-

szert át lehessen adni.  

 

5./ Győr és annak környéke önkormányzatok ( 160-170 önkormányzat ) már elindult ezen az 

úton, meghozták a döntéseket. 
 

6./ A Soproni Vízmű és dr. Simon István alpolgármester tájékoztatása szerint az idei költségve-

tést is több mint 100 millió Ft veszteséggel fogadták el a Vízműnél, de már jövőre nem lesz tart-

ható ez a veszteség, kb. 4 milliárd forintnyi prognosztizálható.  
 

Sajnos nagyon magas összegre kaptak a villanynál       ( 253,10 Ft/kWh) és a gáznál  ( 1005 Ft 
/m3 ) is ajánlatot , ezért sikertelen volt a közbeszerzés is.  
 

Az állami gondoskodással valószínűleg, hogy átkerülnek ezek a terhek az önkormányzatoktól az 
állam oldalára.  
 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy mivel jelenleg kényszerhelyzetben vagyunk, és informáci-

ónk sincs több, ezért hozzunk most egy szándéknyilatkozatot az átadásra, hogy a folyamat elin-

dulhasson, amiből még vissza lehet lépni, ha nem megfelelőek lesznek a jogi keretek.  
 

Tájékoztatásul a Soproni Önkormányzat előterjesztését ( 1. számú melléklet ) és a Soproni Vízmű 
Zrt. igazgatójának összefoglaló információit -2. számú melléklet- csatolom . 

 

 

………/2022.(…) önkormányzati határozat  
 

Víziközmű Rendszerek állami gondoskodásba adása-szándéknyilatkozat 
 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki megfelelő jogi 
keretek között a résztulajdonában lévő Sopron-Fertőd Térségi Vízellátó Rendszer és a Fer-

tőendréd Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer állami gondoskodásba adására. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett szerveket (Soproni 

Vízmű Zrt, Nemzeti Közművek Zrt., érintett önkormányzatok  ) a szándékáról értesítse.  
 

 

Felelős: Kutrucz Gyula  polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

 

 

 

Fertőboz, 2022. szeptember 22. 

 

 

 

 

         Kutrucz Gyula 

    polgármester 












