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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  március  26-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

29/2015. (III.26.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.) Várpalota  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  21-11439-1-002-01-03  MEKH
kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért
Felelőse, meghatalmazza a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11.§ (2) bekezdésében meghatározott gördülő fejlesztési
tervvel kapcsolatos tevékenységeket ellássa.

2.) Az  1.  pontban  meghatározott  meghatalmazás  kiterjed  arra  is,  hogy  a  Bakonykarszt  Víz-  és
Csatornamű Zrt.  a  vonatkozó gördülő fejlesztési  terveket  elkészítse  és  a  Vksztv.  valamint  a  víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.)
Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési  Tervet  a Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalhoz benyújtsa  és  a  jóváhagyásra
irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

3.) Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-11439-1-003-01-07 MEKH kóddal
rendelkező 41. sorszámú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, meghatalmazza a
Bakonykarszt  Víz-  és  Csatornamű  Zrt-t,  hogy  Vksztv  11.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  gördülő
fejlesztési tervvel kapcsolatos tevékenységeket ellássa.

4.) A  3.  pontban  meghatározott  meghatalmazás  kiterjed  arra  is,  hogy  a  Bakonykarszt  Víz-  és
Csatornamű Zrt.  a  vonatkozó gördülő fejlesztési  terveket  elkészítse  és  a  Vksztv.  valamint  a  víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.)
Kormányrendelet  által  megállapított  véleményezés  átvételét  követően  a  2016-2030.  évekre  vonatkozó
Gördülő  Fejlesztési  Tervet  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalhoz  benyújtsa  és  a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

5.) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  határozatban  foglaltaknak  megfelelő
meghatalmazás aláírására.

Határidő: a meghatalmazások aláírása és kiadása: 2015. március 31.
Felelős: Talabér Márta polgármester

V á r p a l o t a ,  2015. március 26.

Talabér Márta          dr. Ignácz Anita Éva
polgármester           jegyző


