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Bevezetés
A vízügyi igazgatóságok víziközmű szakág feladatai közé tartozik 2010. évtől a víziközmű
társulatok (továbbiakban: társulatok) szakmai ellenőrzése, amelyet az 1995. évi LVII. törvény
ír elő. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatótóságnál (továbbiakban: KÖTIVIZIG) 2015.
október 1-től foglalkozom a szakmai ellenőrzéssel. Amikor a feladatot megkaptam, első
hallásra úgy gondoltam, hogy olyan lesz, mint a 2004-2009. időszak nyertes VICE és
KÖVICE pályázat kezelése, ami eddigi éltem legjobb munkája volt. Hát ez a feladat teljesen
más; a legfőbb jogszabályai a 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) és végrehajtási
rendelete a 160/1995. (XII.26.) Kormányrendelet.
Mit takar a szakmai ellenőrzés?
A jogszabályok alapján a szakmai ellenőrzés körébe tartozik a víziközmű társulat
megalakulás előkészítése, a taggyűlésen való részvétel egészen a megszűntetéséig, továbbá
2016.06.04-től a Vgtv. módosítása révén a közcélú vízlétesítmény műszaki feladataival is ki
egészült. Így összességében elmondható, hogy szinte teljes körű ellenőrzést jelent, hiszen
magába foglalja a jogi, a pénzügyi és a műszaki területeket. Amikor döntöttem a dolgozat
témájáról, a műszaki szakmai ellenőrzés szükségességére akartam a felhívni a figyelmet, ez
azonban aktualitását vesztette, mivel a törvény 39. §-a kiegészült, az alábbi pontokkal:
„f.) vizsgálja a víziközmű társulati tevékenység műszaki előkészítésének folyamatát, ezen
belül az engedélyezési és kiviteli terveket (műszaki dokumentációkat)” és
„g) értékeli és ellenőrzi a víziközmű társulat által megvalósítandó fejlesztéseket, terveket”.
A dolgozatban két területre helyezem a hangsúlyt a víziközmű társulat szükségességére és
megszüntetésére, azonban mielőtt rátérnék, egy pár gondolatot szükségesnek tartok a
társulatokról megemlíteni.
A víziközmű társulat vízközmű közfeladat ellátására alakul. A dolgozat elején szeretném
tisztázni, hogy: Mit jelent a víziközmű?
A vgtv. értelmében a víziközmű társulat a közfeladat megvalósítására alakul, a település(ek)
belterületén a közműves vízellátás vagy szennyvízelvezetés és –tisztítás vagy belterületi
vízrendezés és csapadékvíz elvezetést szolgáló vízilétesítmények létre hozására.
A víziközmű törvény ételmében: „A víziközmű törvény szerint olyan közcélú vízilétesítmény,
amely a település vagy települések közműves ivóvízellátását, az ivóvízbázis-védelmet, az
ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást vagy
a közműves szennyvízelvezetés során a szennyvíz felhasználási helyekről történő
összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését
szolgálja.
Felmerül a kérdés egyből, hogy a belterületi vízrendezés és csapadékvíz-elvezetésnek itt kell-
e szerepelnie, mivel nem víziközműves feladat, azonban az elvégzendő feladat teljesen
megegyezik azzal, mintha pl.: szennyvízvezetésről lenne szó, továbbá a vízitársulatokkal nem
is egyeztethető össze.



Víziközmű társulatok a KÖTIVIZIG területén
A társulatok a 2000-es évek környékén azzal a céllal alakultak, hogy a benyújtani kívánt
közcélú pályázatokhoz a saját forrást biztosítsák, ami végeredményben egy felmérési eljárás
volt, a fizetési hajlandóságra. Egy érdekeltségi hozzájárulás mértéke bruttó 250.000 Ft körül
alakult a lakás előtakarékossági állami támogatással. A 2000-es években a támogatási
intenzitások 40-60 % között mozogtak. Ma már vannak olyan társulatok is, ahol a beszedett
pénzt vissza kellett fizetni a tagoknak, mert 100 %-os támogatási intenzitásban részesültek.
Az elmúlt időszakban nem, de a 1997-2007. évek között nagy számban jöttek létre a
társulatok. A KÖTIVIZIG területén jelenleg 26 db társulat működik, melyek között van aktív
és passzív egyaránt, de a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően csupán csak 2
társulat működhetne. Véleményem, hogy egy társulat csak egy közcélú létesítményt
valósíthat meg, azonban ezt többen nem így gondolják emiatt „levelezési háborút” folytatunk,
a fő céljuk, hogy továbbra is működjenek.
A cégnyilvántartásban a cégforma: vízgazdálkodási társulat; így pl.: a szennyvizes
beruházásra alakult társulat, az alapszabályzatban megfogalmazott tevékenységi körét
módosíthatja/bővítheti csapadékvíz-elvezetésre is, azonban tevékenységi körét jól választotta
meg, az alapszabályzat módosítására sincs szükség. A szakmai ellenőrzést végző még az
elszámolási eljárás folyamatában sem nyugodhatnak meg, hogy megszűnnek, mivel az eljárás
felfüggeszthető és így tovább működhet a víziközmű társulatok, mint azt az elmúlt 15 évben.
(1. folyamatábra mutatja be a víziközmű társulatok működési sémáját.)
Önkormányzat, társulat és lakosság kapcsolata
A közcélú projektben a beruházó az Önkormányzat, míg a Társulat az érdekelt
ingatlantulajdonosok érdekeltségi hozzájárulásának megállapításával, beszedésével az
előfinanszírozáshoz szükséges hitel felvételével járul hozzá a beruházás mgvalósításához.
Társberuházási szerződés jön létre az önkormányzat és a társulat között: a társulat által
felvételre kerülő hitel az önkormányzat sajáterő forrásaként szolgál. A társulat kizárólag a
megvalósítani kívánt közcélú beruházás költségeihez biztosítja az önrészt, a tényleges
teljesítések és számlák alapján. A társulat a projekt forrásaként az önkormányzat készfizető
kezességvállalással veszi fel a testületi határozattal jóváhagyott összeget. A társulati hitel a
lakáscélú támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet szerint
szabályozott állami kamattámogatásban részesülhet. A kezességvállalásról az önkormányzat
képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírásaival összhangban önként
vállalt feladatként, a hitelfelvétel részleteinek ismeretében dönt.
Nagyon nehéz a lakossággal elfogadtatni, hogy egyes településen, miért kell kevesebbet
fizetni vagy éppen miért nem kell egyáltalán érdekeltségi hozzájárulást fizetni. Ez főleg
kisebb településen okoz gondot. Általában a társulat elnökét támadják/hibáztatják: egy-két
kellemetlen hozzászólás/bekiabálás visszaidézése a taggyűlésekről:
"….hogy biztos elloptátok a pénzt" - ezért kell fizetni
”…mert a Tiszabő településen nem fizetnek….”
(Tiszabő egyedüli települése az igazgatóságnak, amely 2000 LE feletti és nincs megoldva és
előirányozva sem a szennyvízelvezetés és -kezelés.)
A taggyűlésen felmerülő további próblémák:
vagy éppen a lakosság az elszámolási eljárásról azt hiszi, hogy pénzt kapnak vissza.
A nem megfelelő jogszabályok használata vagy nem megfelelő értelmezése révén, nem
engedik be az érdekelteket a taggyűlésre,
a vízitársulati törvény alkalmazása szükséges?
Lehetne még sorolni furábbnál- furább eseteket.
Közcélú vízilétesítmény ellenőrzése?



A társulat nem végez mérnöki tevékenységet. A társulatokra szakosodott jogász szerint a
helyes tevékenységi kör „Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység1” az igazgatóságnál működő
társulatok között egyetlen egy alapszabályban sem tartalmazza ezt a tevékenységi kört. (Az
igazgatóság területén működő társulatokra bejegyzett főtevékenységeket az 1. számú melléklet
mutatja be.)
A szakmai ellenőrzések keretében jelenleg a legfontosabb feladat a nem jogszerűen működő
társulatok megszüntetése. Véleményem szerint erre egységes eljárásrend kidolgozására
lenne szükség.
Számtalan kérdés merül fel, amelyekre nincsenek tényleges válaszok, a lakosság pedig
tőlünk várja a választ, mivel a Vgtv. előírja a helyes elszámolást a lakosság felé, ehhez
azonban a szükséges alapdokumentációkkal (pályázatok, támogatási szerződések,
kivitelezési szerződés stb.) nem rendelkezünk, így szabályosságot/szabálytalanságot sem
tudunk megállapítani. Vgtv. alapozott eljárásrend kidolgozása egyre inkább szükséges és
sürgetőbb feladat.
Víziközmű társulatok megszűnésének nehézségei
Az elmúlt félévben 2 alkalommal küldtünk minden egyes elszámolásra váró társulatnak
levelet. Az első kör (2015 novembere) teljes sikertelenség volt, a második körben jelenleg úgy
tűnik, hogy több eredményt érünk el:
4 db társulat a cégjegyzésből törlésre került a kérelem alapján,
4 db a céginformációs rendszer alapján elszámolás/végelszámolás alatt van,
az elmúlt 2 hónapban 10 társulat hozott elszámolási eljárás megindításáról határozatot és
választotta meg az elszámolási bizottságát,
3 db társulat levélben jelezte, hogy lépéseket tesz a megszüntetésre,
1 db társulat esetében kezdeményeztük a cégbíróságnál a törvényességi felügyeleti eljárás
lefolytatását,
1 db társulat nem akar megszűni a csapadék-vízelvezetést még megkívánja oldani,
2 db jogszerűen üzemel,
a többinél is próbálunk egyeztetéseket folytatni, mivel 2 db társulatnak lehet közfeladata
hiszen derogációs pályázatban részesült 1084/2016. (II.29.) kormányhatározat szerint.
Azonban az eljárások „segítése” nem egyszerű feladat, hiszen komoly jogi és pénzügyi
ismeretek szükségesek, az ügyvéd bevonása pedig elkerülhetetlen a cégbíróságnál
kezdeményezett elszámolási eljárás végett.
A társulatok megszüntetésére 3 típusú eljárást különböztettünk meg:
1./ elszámolási eljárás - a 160/1995. (XII.26.) Korm.rend. szerint,
2./ végelszámolási eljárást és a
3./ kényszertörlés lefolytatása – az utóbbi 2 eljárást a 2006. évi V. törvény szabályozza.

A Vgtv. elszámolási- és végelszámolási eljárást különbözetet meg, illetve ha vízügyi
igazgatóság szabálytalanságot észlel, kezdeményezni kell az illetékes cégbíróságnál a
törvényességi felügyeleti eljárás2 lefolytatását.

1 Ebbe a szakágazatba tartozik a máshova nem sorolt pénzügyi kiegészítő tevékenység:
- a pénzügyi tranzakciók feldolgozási és elszámolási tevékenysége, beleértve a hitelkártya-tranzakciókat
- a befektetési tanácsadás (személyes egyedi tanácsadás a pénz- és tőkepiaci befektetésekre a pénz- és tőkepiaci
tevékenység keretében)
- a jelzálog-tanácsadók és -ügynökök (brókerek) tevékenysége
- a díjazásért vagy szerződéses alapon folytatott őrzési, letétkezelői, megbízási tevékenység

2 2006. évi V tv.72. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének
biztosítása érdekében a cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse. Ennek keretében a
cégbíróság a törvényben meghatározott esetekben hivatalból jogosult a cégjegyzékadatnak a cégjegyzékbe való
bejegyzésére, illetve törlésére. A törvényességi felügyeleti eljárás csak kérelemre indítja meg a cégbíróság.



A cégbíróság eljárásrendje nem tudja kezelni az elszámolási eljárást, mivel ilyen megszűnési
forma nem létezik, ebből adódóan a cégbíróságok nem egységesen járnak el. Vannak olyan
közfeladatott teljesítő, megszűnt víziközmű társulataik, melyek elszámolással vagy
végelszámolással szűntek meg.
Már korábban említettem, hogy jelenleg 26 db társulat van igazgatóságunk területén, annak
ellenére, hogy a beruházás befejezéstét követő 30. nap letelt vagy éppen nem is indult el a
projekt. Jelenleg a társulatoknál, azt kívánjuk elérni, hogy maguk kezdeményezzék a
megszüntetésüket egy ütemterv alapján. Az elmúlt 2 hónap (április-május) sikeresnek ítélhető,
mivel folyamatosan születnek az elszámolási eljárás megindításáról szóló határozatok.
Egyedüli hátrány, hogy az eljárás bármelyik pillanatban felfüggeszthető a kezdeményezett
által és egy másik víziközmű feladatba fordíthatja a víziközmű számlán lévő összeget. Ha
azonban a kényszertörlési eljárás elindul, a magyar jog szerint az csaknem
visszafordíthatatlan.
Végelszámolási eljárásra kerül sor, ha közfeladat teljesítése nélkül jogutód nélkül szűnik meg
a víziközmű társulat.
Elszámolási eljárás: ez a legjellemzőbb megszűnési forma és egyedüli előírása a vgtv. és
végrehajtási rendelete.
Összességében kijelenthető, hogy a társulatok működéséhez elkerülhetetlen a jogi képviselő
megbízása, a megszűnéshez pedig feltétlenül szükséges, mivel mindenfajta változásbejegyzés
kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, amelyet csak jogi képviselő tehet meg. Az
elszámolási eljárás megindításával egyből módosításra kerül az alapszabályzat, mivel az
intézőbizottság és tagjainak mandátuma lejárt és helyébe az elszámolási bizottság és tagjai
kerülnek, továbbá a cégnév kiegészül ”elszámolás alatti” kifejezéssel, így a cégbíróság felé
változásbejegyzési kérelemmel kell élni. A jogi képviselő változásbejegyzési kérelmet és
annak mellékleteit a elektronikus okirat formájában a céginformációs szolgálathoz küldi meg.
Hitelezőknek szóló felhívást tesz közzé a Cégközlönyben. A hirdetmény megjelentét követő
30 napig érkezhetnek jelentések az elszámoló bizottságnak.
A kényszertörlés alkalmazása a jogszerűtlen működő víziközmű társulatok esetében? A
kényszertörlési eljárás nem önkéntesen elhatározott megszűnési forma, célja a rendellenesen
működő cég kényszerű, vissza nem fordítható megszüntetése, törlése. A cégbíróság ezért –
kérelemre – nem dönthet a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről. A kényszertörlési eljárás
során a cég legfőbb szerve nem dönthet a cégnek a kényszertörlési eljárás alatti
működtetéséről, sem a kényszertörlési eljárás megszüntetéséről, valamint a cég átalakulásáról.
A kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően pedig a cég szervei nem hozhatnak a
kényszertörlési eljárás céljával ellentétes döntéseket.
Az a víziközmű társulat, amely nem működik együtt a vízügyi igazgatósággal és nem
intézkedik az elszámolási eljárás megindításáról, illetve ennek lezárásáról, haladéktalanul
kerüljenek ezen eljárás alá. A cégbíróság elindítja a folyamatot: A kényszertörlési eljárás
elrendeléséről szóló végzésben a cégbíróság felhívást tesz közzé arra vonatkozóan, hogy
akinek a céggel szemben követelése van, illetve tudomása van a cég ellen zajló bírósági
eljárásról azt jelentse be. Kényszertörlési eljárásban a cégbíróság alábbi döntéseket hozza:
Ha követelési bejelentésére nem került sor, a vagyonával kapcsolatos információ nem
érkezett, továbbá az adóhatóság tájékoztatása szerint a nincs adóhatósági eljárása
folyamatban, ellenőrzést, végrehajtást nem kezdeményeznek, illetve ilyen tájékoztatás
hiányában, ha a törvényben előírt határidő (90 nap) lejárt, a cégbíróság töröli a cégjegyzékből
a társulatot.



Ha bejelentésére nem került sor, a cégbíróság azonban megállapította, hogy a cég fellelhető
vagyonnal rendelkezik, a cégbíróság a törli a cégjegyzékből a társulatot és rendelkezik a
vagyonnak a tagok közötti felosztásáról.
Ha a céggel szemben követelés bejelentésére kerül sor, azonban a bejelentések és
vagyonfelmérés alapján a cég vagyontalan vagy a vagyona előreláthatóan nem fedezi a
várható felszámolási költségeket, a cégbíróság rendelkezik eltiltásról és a céget töröli a
cégjegyzékből. A vgtv. kimondja, hogy a tagok a víziközmű társulat tartozásaiért nem
felelnek, továbbá a víziközmű társulatok ellen nem lehet felszámolási eljárást indítani.
A kényszertörlési eljárás megindítását elrendelő végzés ellen fellebbezésnek és
felülvizsgálatnak van helye, így célszerű minden iratot átvenni, amely a cégbíróságtól érkezik.
A kényszertörlési eljárás időszaka alatt a cég nevét és rövidített nevét a törvényben
meghatározott „kényszertörlés alatt”, illetve „kt.a.” toldattal kell használni.
Az eljárásoknál szeretném felhívni a figyelmet a felszámolási eljárásra, amelyet – a 1991. évi
XLIX. törvény szabályoz. A törvény hatálya a gazdálkodó szervezetekre és azok hitelezőire
terjed ki, azonban a törvény nem sorolja a gazdálkodó szervezet közé a víziközmű-társulatot.
A minap egy társulat elnökével telefonon egyeztettem, mivel a leveleinkre nem válaszolt és
még 2016. év vonatkozásában taggyűlésre sem kaptunk meghívót. Tájékoztatott, hogy pont az
előző nap volt az ülésük és mivel az önkormányzatnak követelése van a társulat felé, a bevont
ügyvéd, aki az önkormányzatnak is az ügyvédje javasolta a felszámolási eljárás megindítását,
melyet a tagok el is fogadtak. Ez is alátámasztja azt, hogy minél hamarabb szükséges egy
eljárásrend kidolgozása -a cégbíróság bevonásával-, amelyben rögzítésre kerülnek a főbb
mérföldkövek, az azokhoz tartozó feladatok, alapszabályzat minta, cégbírósági kérelem minta
stb., amely a víziközmű társulat tagjainak, illetve a vízügyi igazgatóságok számára is
megkönnyíti a feladat ellátását.
Ütemterv az eljárás hosszára:
Taggyűlés elhatározza a megszűnést 0. nap
8 napon belül tájékoztatni kell a jogszabályban meghatározott szerveket az elszámolási
eljárás megindításáról,
cégközlönyben való megjelenés „Cégközlöny Jogi Lektorátusához közzétételre alkalmas
állapotban megérkezik, a közlemény a két hét múlva megjelenő Cégközlönyben kerül
közzétételre.” + tételezzünk fel legalább egy hetet hiánypótlásra
15 nappal korábban a záró taggyűlésre a meghívó kiküldése,
záró taggyűlés megtartása - záró mérleg elfogadása
A társulat a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, + itt fejeződik be az vízügyi
igazgatóságok szakmai ellenőrzése is.
Ha bonyodalmak nélkül tud lefolyni az eljárás, akkor az időigény szükséglet minimum 2
hónap.
Következtetés
A víziközmű társulat feladata „leegyszerűsítve” csak a közcélú beruházáshoz szükséges
sajátforrás beszedése a lakosságtól. Tehát felmerülhet a kérdés szükség van-e a jövőben a
víziközmű társulatokra, a jelenlegi feltételek mellett kijelenthető, hogy NINCS szükség.
A társulatok évtizedek óta működnek úgy, hogy nem végeznek feladatot.
A társulatnak nincs feladata a közcélú létesítmény megvalósításában, beruházó mindig az
önkormányzat/társulás.
A küldöttek nagy része nem tudja megfelelően képviselni a lakossági érdekeket (pl.: nem
tudják, miről szavaznak, vagy miről van szó). Jellemzően a küldöttek nem jelennek meg
taggyűléseken.
Számtalan jogi (speciális jog) és pénzügyi problémák merülnek fel, melyek azonnali
megoldást igényelnek. Sok esetben az igazgatóságok nincsenek felkérve a kérdéseknek a
megoldására. Nincs egységes eljárásrend kiadva a felmerülő problémák kezelésére.



Nincs megfelelő kommunikáció, van olyan társulat, amely nem veszi fel a kapcsolatot az
igazgatóságunkkal.
A társulatok kiadási költsége éves szinten eléri a 18-20 millió Ft-ot, amelyet a lakosság
finanszíroz meg.
A nem fizetetők érdekeltségi hozzájárulását a jegyző szedi be adók módjára.
A beruházás befejeztével a társulat jogutód nélkül megszűnik, feladatát az önkormányzat
veszi át.
A jogszabálynak nem megfelelőn működő társulatokat 2-3 hónapon belül meg lehet/kell
szüntetni és a törvény ne engedje újabb társulat megalakulását, ezt a feladatot az
önkormányzatnak kell ellátnia és az önkormányzati törvényben kell szabályozni.
A szakmai ellenőrzés igazgatósági feladat legyen a jó teljesítés érdekében, a tervezéstől a
kivitelezésig véleményezési jogunk legyen, ne csak javasolhassunk.
A szakmai feladatok műszaki megvalósulásának ellenőrzését, finanszírozását a VICE és a
KÖVICE időszakához hasonlatosan.

1. számú melléklet
Alapszabályzatokba rögzített főtevékenységek listája

folyadék szállítására szolgáló közmű építése,
lakó- és nem lakó épület építése,
híd, alagút építése,
egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,
mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (,
elektromos, híradás-technikai célú közmű építése,
egyéb m.n.s. építés,
egyéb speciális szaképítés m.n.s,
építészmérnöki tevékenység
m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

1. számú folyamat ábra



Alakuló taggyűlés

Taggyűlés
(köz- vagy küldött gyűlés)

Intézőbizottság
(elnök és tagok) Ellenőrzőbizottság

(elnök és tagok)

Víziközmű
társulat elnöke

Társulat megszűnése

CÉGBÍRÓSÁG
törvényességi felügyelet

VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
 szakmai ellenőrzés

VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT FOLYAMAT ÁBRÁJA

Szervezőbizottság

Elszámoló bizottság
(elnök és tagok)

el-
vagy

vég-elszámolás


