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Tisztelt Képviselő-testület!
A BAKONYKARSZT Zrt. a fejlesztési források egyenlegének elszámolását, az ellátásért
felelősökkel szemben elvégezte 1996-2012-ig, amelyet az előterjesztéshez 1.
mellékletként csatolok. Ezek az adatok az átháramoltatás kapcsán tárgyalt
Egyetértési Nyilatkozatokkal együtt kerültek kiközlésre, így a képviselő-testület előtt
már ismert adatokról van szó.
E kimutatás egyes tételeivel kapcsolatban viszont részemről voltak még nyitott,
tisztázandó kérdések, valamint az átháramoltatást követően a korábbi fejlesztések
elszámolásának jogszabályi hátterét is tisztázni kellett. Ezzel kapcsolatban különböző
álláspontok ütköztek és eltérő állásfoglalások is születtek. Az ismert legutolsó
állásfoglalás szerint, a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető megállapodására
van bízva a fejlesztési források elszámolásának a hosszú távú rendezése.
A többszöri egyeztetéseket követően a BAKONYKARSZT Zrt. felülvizsgálta Eplény
község 1996-2012. évek fejlesztési forrásfelhasználásának a 2013-ban kiközölt
egyenlegét és az alábbiakat állapította meg:
A BAKONYKARSZT Zrt. által, 2003 tavaszán az Eplény vízmű vízbázisánál, a víziközmű
felújítási források terhére kiépített, NA 100/35 kVA-es transzformátor 2003. őszén,
túlfeszültség miatt meghibásodott. A vízellátás fenntartása miatt a BAKONYKARSZT
Zrt. azonnal intézkedett és a tartalék transzformátorai közül egy kisebb kapacitású,
de a feladat ellátására alkalmas 22/63 kVA-es transzformátort telepített a
vízbázishoz. A 2003 őszén, havária helyzetben telepített 22/63 kVA-es transzformátor
mind a mai napig hibamentesen üzemel. Eplény település fejlesztési forrás
elszámolásában költségként ugyanakkor a nagyobb kapacitású transzformátor
szerepel, mely idő közben egy másik fogyasztási helyre került beépítésre.
A jelenleg beépített és a korábban elszámolt transzformátorok értékkülönbözetét az
alábbiak szerint rendezzük, mivel a korábbi transzformátor beszerzési értékek nem
állnak rendelkezésre:
A két transzformátor árkülönbözetének megállapítására 2017. 06. 20-án a
BAKONYKARSZT Zrt. árajánlatot kért egyik megbízható partnerétől, az UnitradeVill
Kft.-től. A megküldött árajánlat alapján a két transzformátor típus között az
árkülönbözet 200 000 Ft-ban állapítható meg.
Megállapodtunk abban, hogy a különbözet összege az Eplény Községi
Önkormányzatnak a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal szemben víziközmű-fejlesztéssel összefüggő adósságába,
adósság csökkentő tételként kerül beszámításra.
A BAKONYKARSZT Zrt. a fentieknek megfelelően az Eplény Községi Önkormányzattal
szemben 2012. 12. 31.-én fennálló 11 883 786 Ft-os követelését 200 000 Ft-tal
csökkenti, így a fejlesztési forrás nyitóegyenlege 11 683 786 Ft-ra módosul.
A fejlesztési források egyenlegét hosszú lejáratú kötelezettségként számoljuk el a
rendkívüli bevétellel, avagy ráfordítással szemben.
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A megegyezést követően, a BAKONYKARSZT Zrt. megküldte – az előterjesztéshez 2.
mellékletként csatolt – 2016. december 31-i állapotnak megfelelő korrigált fejlesztési
forrás egyenleget.
A fejlesztési forrás egyenleg tisztázása miatt, a BAKONYKARSZT Zrt. által
visszatartott nettó vagyonkezelési díjakat a tavalyi év végén követelésként tartottunk
nyilván, amelyet javasolom, szintén a fejlesztési források egyenlegében számoljunk
el.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2017. június 23.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (VI. 28.) határozata
Az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –
tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásának
jóváhagyásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az ivóvízszolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó
fejlesztési források gördülő elszámolásának jóváhagyása” című előterjesztést és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz-szolgáltatáshoz,
valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források
gördülő elszámolását a BAKONYKARSZT Zrt.-vel történt egyeztetések alapján, a
1996-2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan – a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal –, valamint a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően – a
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
2. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2016. december 31-i állapotnak
megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt. felé követelésként kimutatott nettó
vagyonkezelési díjak összege az 1. pontban hivatkozott fejlesztési forrásokba
kerüljön beszámításra.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat
megküldésével, tájékoztassa a BAKONYKARSZT Zrt.-t.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal
elfogadott fejlesztési források nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan
a további szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2017. június 30.
3. pontban: azonnal
4. pontban: folyamatosan
A 4. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota
irodavezető
Eplény, 2017. június 28.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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