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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Bakonykarszt Zrt. tájékoztatta Várpalota Város Önkormányzatát, mint a 41. sorszámú, 11-

11439-1-003-01-07 kóddal rendelkező Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer és az 50. 

sorszámú, 21-11439-1-002-01-03 kóddal rendelkező Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszer Ellátásért Felelősét, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (1) bekezdése a víziközmű-szolgáltatás hosszú 

távú biztosíthatósága érdekében, az üzemeltetett víziközművekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv (továbbiakban GFT) készítését írja elő. 

 

A GFT tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes előírásokat a Vksztv. egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) 

VIII/A. fejezete (90/A. § - 90/G. §), valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet tartalmazza. 

  

A Vksztv. előírása szerint a GFT-t minden év szeptember 30-ig kell elkészíteni és 

jóváhagyásra benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

(továbbiakban Hivatal). 

 

A GFT készítését, benyújtását, valamint a jóváhagyási eljárásban az Ellátásért Felelősök 

képviseletét meghatalmazás alapján a kötelezettől eltérő személy is végrehajthatja. A 

Bakonykarszt Zrt. az üzemeltetési területén egységes szerkezetű GFT elkészítése érdekében, a 

korábbi évekhez hasonlóan, felajánlotta, hogy a GFT készítésében és benyújtásában, valamint 

a jóváhagyási eljárásban való képviseletben segítséget nyújt. 

 

Amennyiben Várpalota Város Önkormányzata a Szolgáltató felajánlását elfogadja, úgy - a 

2018-2032 időszakra szóló GFT határidőben történő elkészítése és benyújtása érdekében – a 

GFT készítésére, benyújtására és a képviseletre külön meghatalmazást kell adnia a Társaság 

részére, legalább 3 eredeti példányban, aláírás minta csatolásával, mert a képviseleti 

jogosultságot eredeti meghatalmazással kell igazolni a jóváhagyásra irányuló közigazgatási 

hatósági eljárásban. 

 

Tekintettel arra, hogy a GFT-t víziközmű-rendszerenként kell elkészíteni, a 

meghatalmazásokat is víziközmű-rendszerenként kell megadni. A meghatalmazás eseti 

jelleggel (az előterjesztés határozati javaslatának 1. számú melléklete), vagy visszavonásig, 

folyamatos jelleggel (az előterjesztés határozati javaslatának 2. számú melléklet) adható meg.  

 

Az eseti jellegű meghatalmazás esetén a meghatalmazás csak a 2018-2032 időszakra szóló 

Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való 

képviseletre szól és a Gördülő Fejlesztési Terv Hivatal általi jóváhagyásának napján érvényét 

veszti. 

 

Folyamatos jellegű meghatalmazás esetén a meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az 

elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a 

jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól. 

 

A fenti meghatalmazás kiadása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen! 

 

Várpalota, 2017. március 7. 

 

Campanari-Talabér Márta 

         polgármester 

 



 

1. számú határozati javaslat 

„A” változat 

(Eseti jellegű meghatalmazás esetén) 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. március 23-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

………/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat: 
 

 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 41. sorszámú Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 

és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet 

készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított 

véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

A meghatalmazás csak a 2018-2032 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, 

benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól és a Gördülő Fejlesztési Terv 

Hivatal általi jóváhagyásának napján érvényét veszti. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási 

díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és 

amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll 

rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és 

szolgáltatási díjat megfizeti. 

 

Határidő: a Meghatalmazás aláírására: 2017. március 31. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

V á r p a l o t a ,  2017. március 23. 

 

 

Campanari-Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva 
            polgármester                  jegyző 

 

 



 
Melléklet az 1. határozati javaslathoz 

 

 

MEGHATALMAZÁS 
 

Alulírott a(z) Várpalota Város Önkormányzata (cím: 8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39., 

törzsszám: 11439, képviseli: Campanari-Talabér Márta) képviselője, mint a(z) 

 

41. sorszámú, 11-11439-1-003-01-07 azonosító kóddal rendelkező Várpalota ivóvízellátó 

víziközmű-rendszer 

 

Ellátásért Felelőse, a ……………/2017. (………) szám alatt kelt Képviselő-testületi 

határozat alapján meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41.; adószám: 11338024-2-

19; képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti 2018-2032. évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervel kapcsolatos kötelezettségeinket helyettünk és 

nevünkben teljesítse. 

 

E meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. 

(II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. 

évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviseljen. 

 

Jelen meghatalmazás a 2018-2032 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Hivatal általi 

jóváhagyásának napján érvényét veszti. 

 

 

Dátum: 2017.  

 

 

  ......................................  

 Campanari-Talabér Márta 

 Polgármester 

 

 

Jelen meghatalmazásban foglaltakat elfogadom. 

 

 

  ......................................  

 Kugler Gyula 

 vezérigazgató 

 BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 

 Zártkörűen Működő Részvénytársaság 



 

2. számú határozati javaslat 

„B” változat 

(Folyamatos jellegű meghatalmazás esetén) 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. március 23-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

………/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat: 
 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 41. sorszámú Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 

és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazásra megkötött - jelen határozati javaslat mellékletét képező – visszavonásig 

érvényes Megállapodás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 

Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 

megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a 

jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

A Megállapodás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő 

Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre 

szól. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási 

díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és 

amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll 

rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és 

szolgáltatási díjat megfizeti. 

 

Határidő: a Megállapodás aláírására: 2017. március 31. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

V á r p a l o t a ,  2017. március 23. 

 

 

Campanari-Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva 
            polgármester                  jegyző 

 

 

 

 



 

 

  

Melléklet az 2. határozati javaslathoz 

 

Megállapodás 
 

Amely létrejött egyrészről a(z) 
 

Várpalota Város Önkormányzata (székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39., Törzsszám: 

11439, képviseli: Campanari-Talabér Márta polgármester), mint ellátásért felelős, 

(továbbiakban: Megbízó) 
 

másrészről a 
 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 41. 

cégjegyzékszáma: Cg.: 19-10-500133 adószáma: 11338024-2-19 képviseli: Kugler Gyula 

vezérigazgató), mint üzemeltető, (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt: Felek 
 

(Megbízó és Megbízott együttes megnevezése a továbbiakban: „Szerződő felek”) 
 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 

Előzmények 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 

továbbiakban: Vksztv.) rendelkezései értelmében Megbízó, mint ellátásért felelős tulajdonnal 

rendelkezik a(z) 

41. sorszámú, 11-11439-1-003-01-07 azonosító kóddal rendelkező Várpalota ivóvízellátó 

víziközmű-rendszerben. 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Vksztv. 11.§ (2) bekezdése Gördülő Fejlesztési Terv 

(továbbiakban: GFT) készítését írja elő az ellátásért felelős önkormányzatnak. A GFT 

beruházási tervből (új víziközművek létrehozása) valamint felújítási és pótlási tervből 

(meglévő víziközművek felújítása és pótlása) áll. A GFT-t tizenöt éves időtávra, víziközmű-

rendszerenként, fontossági sorrendben kell tervezni, időbeli ütemezéssel. A GFT-t minden év 

szeptember 30-ig kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz. 

Várpalota Város Önkormányzata és további 128 település területén az önkormányzati 

tulajdonban lévő BAKONYKARSZT Zrt végzi a víziközművek üzemeltetését, működtetését 

vagyonkezelői vagy bérleti-üzemeltetési jogcím alapján. A szakmai és költséghatékonysági 

szempontok azt indokolják, hogy a társaság üzemeltetési területére vonatkozóan egy egységes 

szerkezetű GFT készüljön. Fentiekben foglalt kötelezettségek ellátása és célok elérése 

érdekében felek az alábbiak szerinti együttműködésben állapodnak meg:  
 

1. Megbízó -mint a 41. sorszámú, <vkr kód> azonosító kóddal rendelkező Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelőse- megbízza Megbízottat, hogy a 

Vksztv 11.§ (2) bekezdésében meghatározott gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos 

tevékenységeket Megbízó nevében és érdekében ellássa. 
 

2. Szerződő felek rögzítik, Megbízás kiterjed arra is, hogy Megbízott a tárgyidőszakra 

vonatkozó, az 1. pontban meghatározott gördülő fejlesztési terveket elkészítse és a 

Vksztv. valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet által megállapított 

véleményezés átvételét követően a tárgyévre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa és a jóváhagyásra 

irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
 



3. Megbízott kötelezettséget vállal, jelen szerződésben meghatározott feladatok Megbízó 

érdekében történő ellátására. 

 

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízott a megbízást alaptevékenysége 

keretében, annak részeként látja el, viszont a jóváhagyás eljárási díjait (mindenkor 

hatályos hatósági díjak) a használati díjak terhére érvényesíti. 
 

5. Szerződő felek jelen szerződést, határozatlan időre kötik meg. Szerződés a felek 

aláírásának napjával lép hatályba. 
 

6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízás teljesítése során a Megbízó részéről, 

a Megbízó képviseletében eljáró polgármester jogosult eljárni, őt illeti meg az 

utasításadás, a számonkérés és elszámoltatás joga. 
 

7. Szerződő felek rögzítik, hogy a megbízási jogviszony ún. gondossági kötelem, tehát 

Megbízott a Megbízó érdekeinek, a hatályos jogszabályoknak és a Megbízó 

működését szabályozó rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően jogosult és köteles 

eljárni. 
 

8. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződésben foglalt megbízás 

teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat megtétele szükséges a 

megbízás magában foglalja a Megbízó képviseletére adott meghatalmazást is. 
 

9. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen határozatlan időtartamú szerződés rendes 

felmondással 30 napos felmondási idő közbeiktatásával szüntethető meg. 
 

10. Szerződő feleket rendkívüli felmondás joga súlyos szerződésszegés esetén illeti meg, 

amennyiben a másik felet előzetesen írásban felhívták a szerződésszerű teljesítésre, és 

a másik fél ezen felhívásban foglaltaknak nem tett eleget. 
 

11. Szerződő felek kijelentik, hogy Megbízó Magyarországon jogerősen bejegyzett 

Önkormányzat, mely nem áll csőd-, felszámolás és végelszámolás alatt, míg 

Megbízott Magyarországon jogerősen bejegyzett gazdasági társaság, mely nem áll 

csőd-, felszámolás és végelszámolás alatt. 
 

12. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó képviseletében eljáró polgármester, az 

Várpalota Város Önkormányzata ………................. számú testületi határozata alapján 

jogosult jelen szerződést megkötni. 
 

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a megbízási jogviszonyból eredő 

jogok és kötelezettségek alkalmazása során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal és a tényekkel mindenben megegyezőt, 

helybenhagyólag aláírták. 

 

Várpalota, 2017. Veszprém, 2017.  

 

 

 

 

  ..............................................   ..............................................  

 Campanari-Talabér Márta Kugler Gyula 

 polgármester vezérigazgató 

                         Megbízó                                                                       Megbízott 

 

 

 



 

3. számú határozati javaslat 

„A” változat 

(Eseti jellegű meghatalmazás esetén) 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. március 23-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

………/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat: 
 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az 50. sorszámú Várpalota 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-

2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 

és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet 

készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított 

véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

A meghatalmazás csak a 2018-2032 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, 

benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól és a Gördülő Fejlesztési Terv 

Hivatal általi jóváhagyásának napján érvényét veszti. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási 

díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és 

amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll 

rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és 

szolgáltatási díjat megfizeti. 

 

 

Határidő: a Meghatalmazás aláírására: 2017. március 31. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

V á r p a l o t a ,  2017. március 23. 

 

 

Campanari-Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva 
            polgármester                  jegyző 

 

 

 



 

 

Melléklet a 3. határozati javaslathoz 

 

MEGHATALMAZÁS 
 

Alulírott a(z) Várpalota Város Önkormányzata (cím: 8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39., 

törzsszám: 11439, képviseli: Campanari-Talabér Márta) képviselője, mint a(z) 

 

50. sorszámú, 21-11439-1-002-01-03 azonosító kóddal rendelkező Várpalota 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

 

Ellátásért Felelőse, a ……………/2017. (………) szám alatt kelt Képviselő-testületi 

határozat alapján meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41.; adószám: 11338024-2-

19; képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti 2018-2032. évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervel kapcsolatos kötelezettségeinket helyettünk és 

nevünkben teljesítse. 

 

E meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. 

(II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. 

évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviseljen. 

 

Jelen meghatalmazás a 2018-2032 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Hivatal általi 

jóváhagyásának napján érvényét veszti. 

 

 

Dátum: 2017.  

 

 

 

  ......................................  

 Campanari-Talabér Márta 

 Polgármester 

 

 

 

 

Jelen meghatalmazásban foglaltakat elfogadom. 

 

 

 

  ......................................  

 Kugler Gyula 

 vezérigazgató 

 BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 

 Zártkörűen Működő Részvénytársaság 



 

4. számú határozati javaslat 

„B” változat 

(Folyamatos jellegű meghatalmazás esetén) 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. március 23-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

………/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat: 
 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az 50. sorszámú Várpalota 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-

2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 

és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazásra megkötött - jelen határozati javaslat mellékletét képező – visszavonásig 

érvényes Megállapodás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 

Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 

megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a 

jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

A Megállapodás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő 

Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre 

szól. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási 

díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és 

amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll 

rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és 

szolgáltatási díjat megfizeti. 

 

Határidő: a Megállapodás aláírására: 2017. március 31. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

V á r p a l o t a ,  2017. március 23. 

 

 

Campanari-Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva 
            polgármester                  jegyző 

 

 

 



 

Melléklet a 4. határozati javaslathoz 

 
Megállapodás 

 

Amely létrejött egyrészről a(z) 
 

Várpalota Város Önkormányzata (székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39., Törzsszám: 

11439, képviseli: Campanari-Talabér Márta polgármester), mint ellátásért felelős, 

(továbbiakban: Megbízó) 
 

másrészről a 
 

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 41. 

cégjegyzékszáma: Cg.: 19-10-500133 adószáma: 11338024-2-19 képviseli: Kugler Gyula 

vezérigazgató), mint üzemeltető, (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt: Felek 
 

(Megbízó és Megbízott együttes megnevezése a továbbiakban: „Szerződő felek”) 
 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 

Előzmények 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 

továbbiakban: Vksztv.) rendelkezései értelmében Megbízó, mint ellátásért felelős tulajdonnal 

rendelkezik a(z) 

50. sorszámú, 21-11439-1-002-01-03 azonosító kóddal rendelkező Várpalota 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerben. 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Vksztv. 11.§ (2) bekezdése Gördülő Fejlesztési Terv 

(továbbiakban: GFT) készítését írja elő az ellátásért felelős önkormányzatnak. A GFT 

beruházási tervből (új víziközművek létrehozása) valamint felújítási és pótlási tervből 

(meglévő víziközművek felújítása és pótlása) áll. A GFT-t tizenöt éves időtávra, víziközmű-

rendszerenként, fontossági sorrendben kell tervezni, időbeli ütemezéssel. A GFT-t minden év 

szeptember 30-ig kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz. 

Várpalota Város Önkormányzata és további 128 település területén az önkormányzati 

tulajdonban lévő BAKONYKARSZT Zrt végzi a víziközművek üzemeltetését, működtetését 

vagyonkezelői vagy bérleti-üzemeltetési jogcím alapján. A szakmai és költséghatékonysági 

szempontok azt indokolják, hogy a társaság üzemeltetési területére vonatkozóan egy egységes 

szerkezetű GFT készüljön. Fentiekben foglalt kötelezettségek ellátása és célok elérése 

érdekében felek az alábbiak szerinti együttműködésben állapodnak meg:  
 

1. Megbízó -mint a 50. sorszámú, <vkr kód> azonosító kóddal rendelkező Várpalota 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásért felelőse- megbízza 

Megbízottat, hogy a Vksztv 11.§ (2) bekezdésében meghatározott gördülő fejlesztési 

tervvel kapcsolatos tevékenységeket Megbízó nevében és érdekében ellássa. 
 

2. Szerződő felek rögzítik, Megbízás kiterjed arra is, hogy Megbízott a tárgyidőszakra 

vonatkozó, az 1. pontban meghatározott gördülő fejlesztési terveket elkészítse és a 

Vksztv. valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet által megállapított 

véleményezés átvételét követően a tárgyévre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa és a jóváhagyásra 

irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
 

3. Megbízott kötelezettséget vállal, jelen szerződésben meghatározott feladatok Megbízó 

érdekében történő ellátására. 
 



 

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízott a megbízást alaptevékenysége 

keretében, annak részeként látja el, viszont a jóváhagyás eljárási díjait (mindenkor 

hatályos hatósági díjak) a használati díjak terhére érvényesíti. 
 

5. Szerződő felek jelen szerződést, határozatlan időre kötik meg. Szerződés a felek 

aláírásának napjával lép hatályba. 
 

6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízás teljesítése során a Megbízó részéről, 

a Megbízó képviseletében eljáró polgármester jogosult eljárni, őt illeti meg az 

utasításadás, a számonkérés és elszámoltatás joga. 
 

7. Szerződő felek rögzítik, hogy a megbízási jogviszony ún. gondossági kötelem, tehát 

Megbízott a Megbízó érdekeinek, a hatályos jogszabályoknak és a Megbízó 

működését szabályozó rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően jogosult és köteles 

eljárni. 
 

8. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződésben foglalt megbízás 

teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat megtétele szükséges a 

megbízás magában foglalja a Megbízó képviseletére adott meghatalmazást is. 
 

9. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen határozatlan időtartamú szerződés rendes 

felmondással 30 napos felmondási idő közbeiktatásával szüntethető meg. 
 

10. Szerződő feleket rendkívüli felmondás joga súlyos szerződésszegés esetén illeti meg, 

amennyiben a másik felet előzetesen írásban felhívták a szerződésszerű teljesítésre, és 

a másik fél ezen felhívásban foglaltaknak nem tett eleget. 
 

11. Szerződő felek kijelentik, hogy Megbízó Magyarországon jogerősen bejegyzett 

Önkormányzat, mely nem áll csőd-, felszámolás és végelszámolás alatt, míg 

Megbízott Magyarországon jogerősen bejegyzett gazdasági társaság, mely nem áll 

csőd-, felszámolás és végelszámolás alatt. 
 

12. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó képviseletében eljáró polgármester, az 

Várpalota Város Önkormányzata ………................. számú testületi határozata alapján 

jogosult jelen szerződést megkötni. 
 

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a megbízási jogviszonyból eredő 

jogok és kötelezettségek alkalmazása során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal és a tényekkel mindenben megegyezőt, 

helybenhagyólag aláírták. 

 

Várpalota, 2017. Veszprém, 2017.  

 

 

 

 

  ..............................................   ..............................................  

 Campanari-Talabér Márta Kugler Gyula 

 polgármester vezérigazgató 

               Megbízó                                                                      Megbízott 

 


