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Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint
minden év szeptember 30-ig az önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra
Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni.
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
felajánlotta segítségét és közreműködését a Gördülő Fejlesztési Tervel kapcsolatos
önkormányzati
kötelezettségek
teljesítésében.
A
BAKONYKARSZT
Zrt.
meghatalmazással vállalja, hogy az önkormányzat víziközmű-vagyonára 2018-2032
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban: GFT) elkészíti és
benyújtja jóváhagyásra.
A GFT jóváhagyásáért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) igazgatási és szolgáltatási díjat számol fel, melynek mértékét
az 1/2014 MEKH díjrendelet szabályozza. Az igazgatási és szolgáltatási díjat
víziközmű-rendszerenként kell megfizetni. Jogszabály alapján a GFT készítése a
víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó díjbevétel terhére is finanszírozható. A
GFT elkészítésének költségeit a BAKONYKARSZT Zrt. magára vállalja (munkabér,
irodaszer, nyomtatás stb.), de a meghatalmazásból következő, a meghatalmazót
terhelő terv jóváhagyásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat – melyeket az
eljárás megindítása érdekében befizet – tovább hárítja önkormányzatunk felé, a
használati díjak (eszközhasználati és vagyonkezelési díj) terhére. Amennyiben a
használati díj nem fedezi ezt a költséget, akkor azt az önkormányzatnak egyéb
forrásból kell megtérítenie a BAKONYKARSZT Zrt. részére.
A meghatalmazás kiterjedhet arra, hogy az önkormányzat által szolgáltatott adatok
alapján összeállított Gördülő Fejlesztési Tervet a BAKONYKARSZT Zrt. jóváhagyásra
benyújtsa a Hivatalhoz. Kiterjedhet továbbá arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. az
önkormányzatot a Hivatalnál a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására irányuló
eljárásában képviselje.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban
való képviseletre szól.
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom a Bakonykarszt Zrt. fenti tárgyban
küldött megkeresését, 2. mellékletként a megállapodás-tervezeteket, 3. és 4.
mellékletként pedig a források bemutatását.
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2017. március 23.
Fiskál János
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A)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (III. 29.) határozata
Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv
készítéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község ivóvízellátó
víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-33941-1-001-00-13
MEKH kóddal rendelkező 3. sorszámú Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a
továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében, megbízza a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

2.

A képviselő-testület megbízása kiterjed az 1. pontban hivatkozott terv elkészítésére,
továbbá a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására
és a jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat képviseletére.

3.

Az 1. és 2. pontok szerinti megbízás (meghatalmazás) visszavonásig érvényes, így az
elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására
és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre is szól.

4.

A képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez
nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az
igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.

5.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat
megküldésével értesítse a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot, egyben felhatalmazza a határozatban foglaltak végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére, a meghatalmazás és a megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
5. pontban: azonnal

Eplény, 2017. március 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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B)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (III. 29.) határozata
Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő
Fejlesztési Terv készítése
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
6.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-33941-1-001-00-11
MEKH kóddal rendelkező 63. sorszámú Eplény szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében, megbízza a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

7.

A képviselő-testület megbízása kiterjed az 1. pontban hivatkozott terv elkészítésére,
továbbá a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására
és a jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat képviseletére.

8.

Az 1. és 2. pontok szerinti megbízás (meghatalmazás) visszavonásig érvényes, így az
elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására
és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre is szól.

9.

A képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez
nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az
igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.

10.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat
megküldésével értesítse a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot, egyben felhatalmazza a határozatban foglaltak végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére, a meghatalmazás és a megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
5. pontban: azonnal

Eplény, 2017. március 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

