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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Bakonykarszt Zrt. tájékoztatóját (előterjesztés 1. melléklete) követően, 2022. 
szeptember 12-én, egy előzetes információs megbeszélést tartott a képviselő-testület 
a víziközművagyon integrációjával kapcsolatban, és egyöntetűen a víziközművagyon 
megtartása mellett nyilatkoztak a képviselők. Emiatt nem volt indokolt szeptember 20-
ig rendkívüli képviselő-testületi ülést tartani, és az integrációs csatlakozással 
kapcsolatban döntést hozni. 
 
Az előterjesztéshez 2-6. mellékletként csatolom, az integrációval kapcsolatban, a 
Bakonykarszt Zrt.-től kapott dokumentumokat, hogy a képviselő-testület és az 
állampolgárok is képet kapjanak arról a megdöbbentően előkészítetlen és fejetlen 
folyamatról, amely a legalapvetőbb közüzemi szolgáltatással történt és történik. 
Miközben, a krízist tudatos károkozással (10 éve befagyasztott – a fő bevételi forrást 
jelentő – szolgáltatási díjak, 2013-ban közművezeték adó kivetése és 10%-os 
díjcsökkentés a lakossági felhasználók részére, mindenféle kompenzáció nélkül!) maga 
a kormány idézte elő, és most, mint a „nagylelkű” megmentő látszatát kelti.  
 
„Csak azok a cégek fognak támogatást kapni, ahol az önkormányzatok átadják a 
tulajdonukat ingyen a magyar állam számára” – jelentette ki a Technológiai és Ipari 
Minisztérium képviselője a témáról szóló egyik egyeztetésen. 
 
Ez hétköznapi nyelvre lefordítva, egy kvázi olyan államosítást jelent, amelyet az 
önkormányzati alapjogok folyamatos csorbításával, a hatalommal visszaélve, 
közönséges zsarolás útján kívánnak elérni. 
 
Az önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató cégek – köztük a Bakonykarszt Zrt. 
– addig, amíg az önkormányzatoktól a kormány nem vette el a díj megállapítási jogot, 
mindvégig nyereségesek és hosszú távon életképesek voltak (és továbbra is azok 
lennének), és még fejlesztési források is képződtek.  
 
Miután a kormány beavatkozott a természetes piaci folyamatokba, egy álságos 
rezsicsökkentéssel, felborult az egyensúly. 
 
A fenti folyamatot leginkább a „báránybőrbe bújt farkas” kifejezéssel lehet 
tökéletesen leírni. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
  
Eplény, 2022. szeptember 22. 
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (IX. 28.) határozata 

 
az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyont érintő integrációs 

lehetőséggel kapcsolatban 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyont érintő integrációs lehetőséggel 
kapcsolatban” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os 

tulajdonában lévő víziközművagyont érintő integrációs lehetőséggel nem kíván élni; 
az önkormányzat az önkormányzati, lakossági és pályázati forrásból létrehozott 
legalapvetőbb szolgáltatást nyújtó víziközmű vagyonát megtartja. 
 

2. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat kivonat 
megküldésével – a Bakonykarszt Zrt.-t tájékoztassa. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont esetében: 2022. szeptember 30. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
  
Eplény, 2022. szeptember 28. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  Jegyző 

 


