F.M. Közgyőlése 436/2007. (XII.6.) K.h.sz. határozata

Fejér megye ivóvíz-készlet ellátásának minıségi és mennyiségi mutatóiról,
valamint a fogyasztói egységárak alakulásáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Tájékoztató Fejér megye ivóvíz-készlet
ellátásának minıségi és mennyiségi mutatóiról, valamint a fogyasztói egységárak
alakulásáról” szóló elıterjesztést.

Fejér Megye Közgyőlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a megyei lakosság
ivóvíz ellátásának minıségi és mennyiségi elért színvonalát megtartani, illetve
javítani kívánja, ezért az eddigieknél határozottabban kívánja képviselni szakhatóságokkal együtt – a felszíni és felszín közeli vizek védelmére vonatkozó,
valamint az ivóvíz bázis védelmét szolgáló törvényi elıírásokat, melyek alapul
szolgálnak Fejér Megye Szerkezeti Tervének és Szabályozásának készítése során.
Az elıterjesztésbıl látható, hogy rendkívül nagy „szórást” mutat a szennyvíz és az
ivóvíz díj ármegállapítása. Az önkormányzatok kedvezıtlen anyagi helyzete, valamint
a külsı, üzemeltetésre és tulajdonszerzésre irányuló kormányzati törekvések a
következı határozat megalkotását teszik szükségessé.

1.)

A DRV Zrt. Regionális Vízmő – amely több megyét érintı vagyontárgy –
elidegenítését az önkormányzatok összefogásával meg kell akadályozni. A helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 101. § (1)
bekezdés b. pontja alapján a Fejér Megyei Önkormányzat felterjesztési jogával
élve kezdeményezi a jogalkotónál, hogy a regionális vízmő társaságokat ne
privatizálja, ha azonban mégis, akkor a 2007. évi CVI. törvény mellékletének
módosításával a regionális vízmőveket vonja be a privatizálható vagyon körébe
és adja azokat a települési és a megyei önkormányzatok tulajdonába.
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2.)

Fejér Megye Közgyőlése deklarálja, hogy a Fejérvíz Zrt–t érintı privatizációs
elképzelésekkel nem ért egyet, ezért felkéri a megye valamennyi települési
önkormányzatát, hogy testületi üléseiken nyilvánítsák ki azon szándékukat,
hogy a jövıben is saját hatáskörben kívánnak dönteni a település lakosságát
érintı vízdíjak kérdésében, ugyanis az Ötv. 8. § (4) bekezdése alapján a
települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásról.
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