Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. április 27-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy:

11-11439-1-003-01-07 hivatali azonosítóval ellátott Várpalota ivóvízellátó
víziközmű-rendszerre vonatkozó megállapodás megkötése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Várpalota Város Önkormányzata részére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivataltól VKEFFO_2017/1981-1 (2017) ügyiratszámú levél érkezett, amely levélben
foglaltaknak és a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban
Vksztv.) 61/B. § és az 5/G. §-aiban foglalt előírásainak megfelelően a 11-11439-1-003-01-07
hivatali azonosítóval ellátott, Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszeren lévő ellátásért
felelős önkormányzatoknak el kell készíteni egy megállapodást, melyben meg kell határozni a
víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök jogait és kötelezettségeit, ki kell választani az
ellátásért felelősök közül képviselőjüket.
A Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az ellátásáért felelős Várpalota Város
Önkormányzata, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata és Öskü Község Önkormányzata.
Az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét a Vksztv. 5/G. § (2) bekezdés szerint
egyszerű többséggel kell meghatározni, úgy hogy az érintett ellátásért felelősök szavazati
aránya a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltség nettó könyv szerinti értékének
megfelelően kell, hogy alakuljon.
A Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök tulajdoni érdekeltsége
és szavazati aránya:
Várpalota Város Önkormányzata település nettó könyv szerinti érték: 946.967.058,- Ft 79%
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata nettó könyv szerinti értéke:
192.795.708,- Ft 16%
Öskü Község Önkormányzata nettó könyv szerinti értéke:
63.733.902,- Ft 5%
Az ellátásért felelősök a Vksztv. 5/G. §-ának megfelelően a mellékelt "Megállapodás a
Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című
megállapodást hozták létre.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2017. április 12.
Campanari-Talabér Márta
polgármester

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Telefon: 88/592-660 Fax: 88/592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülésén megtárgyalta a
polgármester előterjesztését és meghozta a
…../2017. (IV.27.) képviselő-testületi
határozatot:
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 11-11439-1-003-01-07 hivatali
azonosítóval ellátott, Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága
érdekében Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatával és Öskü Község Önkormányzatával
kötendő, háromoldalú megállapodást – a határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal – jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
a döntés megküldésére azonnal
Felelős:
Campanari-Talabér Márta polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Várpalota, 2017. április 27.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Megállapodás a Várpalota ivóvízellátó víziközműrendszer
ellátásának biztonsága érdekében

mely létrejött Várpalota Város Önkormányzata (cím: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.,
törzsszám: 734125, képviseli: Campanari-Talabér Márta polgármester),
és
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C., törzsszám:
745729, képviseli: Horváth Éva polgármester),
és
Öskü Község Önkormányzata (cím: 8191 Öskü, Szabadság tér 1., törzsszám: 743659,
képviseli: Ángyán Tamás polgármester),
együtt: Ellátásért Felelősök, között az alábbi feltételek mellett:
1. Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 6 §-a szerint, 2013. január 1-jétől tulajdonosai
a 11-11439-1-003-01-07 hivatali azonosítóval ellátott, Várpalota ivóvízellátó
víziközmű-rendszernek.
2. Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában álló
víziközmű a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján helyi önkormányzati vagyon
korlátozott forgalomképes törzsvagyonát képzi. Ennek alapján az Ellátásért Felelősök
kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű rendszeren a jogok és kötelezettségek
Várpalota Város Önkormányzatánál, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatánál és
Öskü Község Önkormányzatánál állnak fenn.
3. A települési önkormányzatoknak, mint Ellátásért felelősöknek a kötelessége és joga
gondoskodni a közműves ivóvíz ellátásról az azzal kapcsolatos víziközmű
szolgáltatási feladatok elvégzéséről a Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszeren.
4. Ellátásért Felelősök kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) szerint e
törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára
meghatározott jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének módjáról a
mindenkor hatályos Üzemeltetési szerződés rendelkezik.
5. Ellátásért Felelősök a Vksztv. 5/G § (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelentik,
hogy a víziközmű-rendszerre vonatkozóan Várpalota Város Önkormányzatát jelölik
ki, mint képviseletükben eljáró Ellátásért Felelőst.

6. Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy a Várpalota ivóvízellátó víziközműrendszer működtetésével kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák meg,
ami vonatkozik jelen megállapodás elfogadására is.
Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy esetleges szavazati arány egyenlőség esetén
döntésüket a tárgy év január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező
Ellátásért felelős szavazata határozza meg.
Jelen megállapodást - mely kettő oldalból és 6 pontokból áll - elolvastuk, tartalmát
megértettük és azt, mint akartunkkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtuk.
Veszprém, 2017. április

..........................................................
Campanari-Talabér Márta
Várpalota Város Önkormányzata
Ellátásért felelős

..........................................................
Horváth Éva
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Ellátásért felelős

..........................................................
Ángyán Tamás
Öskü Község Önkormányzata
Ellátásért felelős
Jelen megállapodást Várpalota Város Önkormányzat képviselő-testülete a ……………..
számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen megállapodást Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a ……………..
számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen megállapodást Öskü Község Önkormányzat képviselő-testülete a …………….. számú
határozatával hagyta jóvá.

