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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A) 
 

2004. december 1-én Eplény Községi Önkormányzat és a BAKONYKARSZT 
Víz- és Csatornamű Zrt. (a továbbiakban: BAKONYKARSZT Zrt.) között létrejött 
"Eplény, Vízvezeték hálózat rekonstrukciója és a II. sz. (Karszt kút bekötés)" 
témájú bérleti üzemeltetési szerződés 2015. december 31-én lejár. A bérleti 
üzemeltetési szerződés határidejének meghosszabbítása a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 83. § (3) bekezdése szerint 
új jogviszony létesítésének minősül. A törvény szerint ebben az esetben 
vagyonértékelés után lehet új üzemeltetési szerződést kötni vagy a meglévő 
szerződés határidejét meghosszabbítani. 
 
A fentiek alapján célszerű a 2012. március 29-én az Eplény Községi Önkormányzat 
és a BAKONYKARSZT Zrt. között kötött vagyonkezelési jogviszonyt 
megtestesítő Üzemeltetési szerződés és a 2012. december 5-én kötött Üzemeltetési 
szerződés kiegészített vagyonleltárát ismét kiegészíteni a korábban bérüzemeltetési 
formában üzemeltetett víziközmű-vagyon leltárával. 
  
Jelen előterjesztéshez csatolt Üzemeltetési szerződés kiegészítés II., a 2012. március 
1-jén kelt Üzemeltetési Szerződés és a 2012. december 5-én kelt Üzemeltetési 
szerződés kiegészítés további kiegészítése.  
A 2012. december hó 5-én kelt Üzemeltetési szerződés kiegészítés 1. számú 
melléklete egészül ki a korábbi bérüzemeltetési formában üzemeltetett 
víziközművek vagyonleltárával (1/1. számú melléklettel), a szerződés többi pontja 
változatlanul marad. 
 
Az Üzemeltetési szerződés és Üzemeltetési szerződés kiegészítés egyéb pontjaiban 
rögzített feltételek változatlan tartalommal a továbbiakban is hatályban maradnak. 
 
A fentiek alapján javaslom a tisztelt képviselő-testületnek az Üzemeltetési szerződés 
kiegészítés II. elfogadását és a szerződés aláírására a polgármester felhatalmazását. 
 

B-C) 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (5) bekezdés a) pontja 
szerint a nemzeti vagyon részét képező helyi önkormányzati vagyon korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonát képezi a helyi önkormányzat tulajdonában álló 
közmű. Ennek alapján az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos 
közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) 
pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: ellátásért felelős) 
kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves 
szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok 
elvégzéséről. 
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A BAKONYKARSZT Zrt., önkormányzatunkkal, mint ellátásért felelőssel 2012. 
évben megkötött Üzemeltetési szerződés kiegészítésben és a korábban a 
BAKONYKARSZT Zrt. tulajdonában lévő víziközművek átháramoltatásának 
módját és a víziközművek vagyonértékelését meghatározó Egyetértési 
nyilatkozatban vállalta, hogy az ellátásért felelős megbízása alapján lebonyolítja az 
ellátásért felelős víziközmű-vagyonának vagyonértékelését – mind a 
vagyonkezelésben, mind a bérüzemeltetésben lévő víziközmű-vagyontárgyai 
esetében egységesen – annak érdekében, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. 
működési területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. 
 
A képviselő-testülete a 3/2015. (I. 28.) határozatával az Eplény község ivóvízellátó 
víziközmű-rendszerének a vagyonértékeléséről, a 4/2015. (I. 28.) határozatával 
pedig az Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a 
vagyonértékeléséről döntött. 
 
A víziközművek vagyonértékelésére a Vksztv. 78. § (1) bekezdése alapján, 2015. 
december 31-éig biztosított határidőt. A törvény 2015. június 24-től hatályos 
módosítása ezt a határidőt 2019. december 31-re változtatta. 
 
Ezzel összefüggésben, a Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 150/2015. (VI. 
25.) számú határozatával döntött arról, hogy a vagyonértékelési határidő változása 
miatt, a vagyonértékelésre szánt forrásokat az önkormányzat magasabb prioritású 
víziközmű-fejlesztésekbe kívánja fordítani, ezért a vagyonértékelés további forrását 
az önkormányzat nem tudja biztosítani. 
 
Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően a BAKONYKARSZT Zrt. 
elindította a közbeszerzési eljárást a vagyonértékelés elvégzésére. A lefolytatott 
közbeszerzési eljárást azonban eredménytelennek nyilvánították, mivel Veszprém 
Megyei Jogú Város a meghatalmazását visszavonta és az Együttműködési 
megállapodást felbontotta, így az eljárás ellehetetlenült. 
 
A fentiekre tekintettel, valamint a jogszabályi határidő tetemesnek mondható 
kitolására, és arra, hogy ennek ismertében az önkormányzatok többsége már 
visszavonta a megbízását a vagyonértékelésre, javasolom a fent hivatkozott 
határozataink visszavonását. 
 

D) 
 

A vagyonértékelés elhalasztása miatt dönteni szükséges a vagyonkezelési 
(használati) díj jövőbeni rendezéséről is. A Vksztv. 18. §-a a használati díjak 
tekintetében megtiltja annak más irányú felhasználását, az ellátásért felelősnek az 
ebből származó bevételét elkülönítetten kell kezelni, és azt kizárólag víziközmű-
fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett 
hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel. Továbbá a 
Vksztv. 11. §-a előírja a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-
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szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési terv készítését. A 
gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, 
ennek a gördülő fejlesztési tervnek a készítéséről az ellátásért felelős gondoskodik. 
Emiatt – a BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatóságának 28/2015. (X. 01.) számú 
határozatában megfogalmazott ajánlással összhangban – javasolom, hogy 2016. 
január 1-jét követően, a vagyonkezelési díjat hagyjuk a társaságnál. Az így képződött 
forrást a társaság köteles a gördülő fejlesztési terv forrásai között szerepeltetni és az 
ellátásért felelőssel (az önkormányzatunkkal) történt előzetes egyeztetést követően, 
az önkormányzat tulajdonát képező, de a társaság vagyonkezelésében lévő, 
víziközmű fejlesztésre fordítani. 

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslatok elfogadására. 

 
 

Eplény, 2015. december 9. 
 
         Fiskál János 
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A) 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (XII. 16.) határozata 

 
Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszer Üzemeltetési szerződés kiegészítés 

II. elfogadásáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Üzemeltetési szerződés kiegészítés II. elfogadása” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Üzemeltetési 
szerződés kiegészítés II. megállapodást, az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal, elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Üzemeltetési 
szerződés kiegészítés II. megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: azonnal 
 
Eplény, 2015. december 16.  
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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B) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (XII. 16.) határozata 
 

Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére 
vonatkozó határozat visszavonásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére vonatkozó határozat 
visszavonása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, a víziközművek 
vagyonértékelésére vonatkozó határidő 2019. december 31-ére történő 
módosítása miatt – az Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
vagyonértékelésének az elvégeztetésére és a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására vonatkozó 3/2015. (I. 28.) határozatát, valamint az üzemeltető 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nek adott megbízást, ezennel 
visszavonja.  
 

2. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jogszabályban meghatározott 
határidőre történő vagyonértékelés elvégeztetését, a továbbiakban is, a 
tulajdonos önkormányzatokkal és az üzemeltető BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zrt.-vel együttműködve – egységes közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően – kívánja végrehajtani. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse a határozat 
megküldésével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.  
    törvényben meghatározott vagyonértékelési határidőig 
  3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
      csoportvezető 
 
Eplény, 2015. december 16.  
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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C) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (XII. 16.) határozata 
 

Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a 
vagyonértékelésére vonatkozó határozat visszavonásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a vagyonértékelésére 
vonatkozó határozat visszavonása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, a víziközművek 
vagyonértékelésére vonatkozó határidő 2019. december 31-ére történő 
módosítása miatt – az Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközmű-rendszer vagyonértékelésének az elvégeztetésére és a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó 4/2015. (I. 28.) határozatát, 
valamint az üzemeltető BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nek 
adott megbízást, ezennel visszavonja.  
 

2. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jogszabályban meghatározott 
határidőre történő vagyonértékelés elvégeztetését, a továbbiakban is, a 
tulajdonos önkormányzatokkal és az üzemeltető BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zrt.-vel együttműködve kívánja végrehajtani. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse a határozat 
megküldésével. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.  
    törvényben meghatározott vagyonértékelési határidőig 
  3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
      csoportvezető 
 
Eplény, 2015. december 16.  
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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D) 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (XII. 16.) határozata 

 
a vagyonkezelési díj elszámolásáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a 
vagyonkezelési díj elszámolásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-nél, mint az önkormányzat 
víziközmű vagyonát üzemeltetőnél képződött vagyonkezelési (használati) 
díjat 2016. január 1-jét követően a társaságnál hagyja. 
 

2. Az 1. pontban szereplő használati díjat a társaság köteles a gördülő fejlesztési 
terv forrásai között szerepeltetni és az önkormányzattal, mint ellátásért 
felelőssel történt előzetes egyeztetést követően, az önkormányzat tulajdonát 
képező, de a társaság üzemeltetésébe/vagyonkezelésében lévő, víziközmű 
fejlesztésre fordítani. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.-t értesítse a határozat 
megküldésével. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: a felhasználás ellenőrzésére folyamatosan 
  3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
      csoportvezető 
 
Eplény, 2015. december 16.  
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


