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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület 2017. június 28-i ülésén tárgyalta az ivóvíz-szolgáltatáshoz, 
valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források 
gördülő elszámolásának jóváhagyását, és a következő 72/2017. (VI. 28.) határozatot 
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. 

 
A határozatnak megfelelően BAKONYKARSZT Zrt., az Eplény Községi 
Önkormányzattal szemben 2012. 12. 31-én fennálló 11 883 786 Ft-os követelését 
200 000 Ft-tal csökkentette, így a fejlesztési forrás nyitóegyenlege 11 683 786 Ft-ra 
módosult. 
A fejlesztési források egyenlegét –, a továbbiakban is – hosszú lejáratú 
kötelezettségként számoljuk el a rendkívüli bevétellel, avagy ráfordítással szemben. 
 
A határozatban csak 2016. december 31-i állapotnak megfelelő korrigált fejlesztési 
forrás egyenlegről (11 155 087 Ft) döntöttünk.  
A BAKONYKARSZT Zrt. által 2017. január 1-jét követően visszatartott nettó 
vagyonkezelési díjat követelésként tartjuk nyilván, amelyet javasolom, hogy a 
továbbiakban is szintén a fejlesztési források egyenlegében számoljunk el. 
Mivel határozat a 2017. január 1-jét követő időszaknak a rendezésre nem terjed ki, 
ezért annak egy 2/A. ponttal való kiegészítésére teszek javaslatot. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
Eplény, 2018. január 23. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (I. 31.) határozata 

 
Az ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –

tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásának 
jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 28.) határozat kiegészítéséről 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az ivóvíz-
szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó 
fejlesztési források gördülő elszámolásának jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 28.) 
határozat kiegészítése” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az ivóvíz-szolgáltatáshoz, 
valamint a szennyvízelvezetéshez és –tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források 
gördülő elszámolásának jóváhagyásáról szóló 72/2017. (VI. 28.) határozata a 
következő 2/A. ponttal egészül ki: 
„2/A. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a határozat 1. melléklete szerinti 
fejlesztési forrástartozás csökkentése érdekében, a BAKONYKARSZT Zrt. felé 
követelésként kimutatott tárgyévi nettó vagyonkezelési díjak összege – a 2017. 
január 1-jét követően is – az 1. pontban hivatkozott fejlesztési forrásokba 
kerüljön beszámításra.” 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat 
megküldésével, tájékoztassa a BAKONYKARSZT Zrt.-t.  
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal, a „2/A pontban: folyamatosan” 
    2. pontban: 2018. február 9. 
       
  
A 2/A. pont végrehajtása előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota 
              irodavezető 
  
Eplény, 2018. január 31. 
 
 

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

 


