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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Várpalota Város Önkormányzata, mint Ellátásért felelős, több önkormányzattal közösen 

tulajdonosa a 11-11439-1-003-01-07 azonosító számú Várpalota ivóvízellátó és a 21-11439-1-

002-01-03 azonosító számú Várpalota szennyvízelvezető és – tisztító, közös ellátásért 

felelősséggel érintett víziközmű-rendszernek. 

A 11-11439-1-003-01-07 azonosító számú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

tulajdonosai és ellátásért felelősei Várpalota Város Önkormányzata, Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata és Öskü Község Önkormányzata. 

A 21-11439-1-002-01-03 azonosító számú Várpalota szennyvízelvezető és – tisztító 

víziközmű-rendszer tulajdonosai és ellátásért felelősei Várpalota Város Önkormányzata és 

Csór Község Önkormányzata. 

A víziközmű-rendszerek üzemeltetését a BAKONYKARSZT Zrt. végzi az ellátásért felelős 

önkormányzatokkal kötött vagyonkezelési és/vagy bérleti szerződések alapján. 

 

Jelenleg Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer egy részének az üzemeltetését a 

BAKONYKARSZT Zrt., közte és Várpalota Város Önkormányzata között 2012. május 31-én, 

határozatlan időre megkötött Üzemeltetési szerződés és a 2012. december 13-án megkötött 

Üzemeltetési szerződés kiegészítése alapján vagyonkezelési formában végzi. Az ivóvízellátó 

rendszer másik részének üzemeltetését a BAKONYKARSZT Zrt., a közte és Várpalota Város 

Önkormányzata között 2004. január 1-től határozatlan időre érvényes Üzemeltetési szerződés 

és az azt módosító 2009. április 22-én kötött Üzemeltetési szerződés módosítások alapján 

bérleti formában végzi. 

 

Jelenleg a Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer egy részének az 

üzemeltetését a BAKONYKARSZT Zrt., a közte és Várpalota Város Önkormányzata között 

2012. május 31-én, határozatlan időre megkötött Üzemeltetési szerződés és a 2012. december 

13-án megkötött Üzemeltetési szerződés kiegészítés alapján vagyonkezelési formában végzi. 

A szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer másik részének üzemeltetését a 

BAKONYKARSZT Zrt., a közte és Várpalota Város Önkormányzata között 2005. augusztus 

1-én, határozatlan időre megkötött Üzemeltetési szerződés és a 2012. december 20-án 

megkötött Üzemeltetési szerződés módosítás alapján bérleti formában végzi. A 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer harmadik részének üzemeltetését a 

BAKONYKARSZT Zrt., a közte és Várpalota Város Önkormányzata között 2007. január 22-

én kötött Üzemeltetési szerződés, a 2009. április 22-én kötött Üzemeltetési szerződés 

módosítása, a 2010. május 18-án kötött Üzemeltetési szerződés módosítás, valamint a 2012. 

december 20-án kötött Üzemeltetési szerződés módosítás alapján bérleti formában üzemelteti. 

 

A víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv) 5/H. § 

(1) bekezdése szerint: „Egy víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről - ideértve a közös 

ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszert is - egy üzemeltetési szerződés 

rendelkezhet.” 

 

A Vksztv 83. § (3a) bekezdés rendelkezése szerint: „Ha egy adott víziközmű-rendszeren több 

ellátásért felelős tulajdonnal rendelkezik és a víziközmű-rendszerre nézve a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLII. törvény hatálybalépése napján több 

üzemeltetési jogviszony van hatályban, az 5/H. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek 

való megfelelés érdekében a vízközmű-rendszer üzemeltetési jogviszonyának egy 



szerződésbe foglalását 2017. december 31. napjáig végre kell hajtani. A létrejött üzemeltetési 

szerződés vonatkozásában a működési engedély módosítása igazgatási szolgáltatási díj 

fizetési kötelezettséget nem von maga után.” 

 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKT 1/2016. tájékoztatója szerint a 

Hivatal fenti kötelezettség teljesítése esetén, a víziközmű rendszeren fennálló több 

üzemeltetési szerződés egybefoglalását az üzemeltetési szerződés – jogszabály által előírt 

kötelező - módosításaként kezeli, így ezekben az esetekben nem szükséges a Vksztv.12. § és 

78. § szerinti vagyonértékelést elvégeztetni. 

 

 

A határozat 1-2. mellékletét képező egységes szerkezetű vagyonkezelési szerződés 

módosítások elfogadása esetén, mind a több települési önkormányzatot érintő ivóvízellátó 

víziközmű-rendszer, mind pedig a szennyvízelvezető- és tisztító víziközmű-rendszer további 

BAKONYKARSZT Zrt. általi üzemeltetése egy-egy egységes Vagyonkezelési szerződés 

keretein belül, vagyonkezelés formájában fog megvalósulni. 

 

 

A 11-11439-1-003-01-07 azonosító számú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

Vagyonkezelési szerződésmódosítása a 2012. május 31-én megkötött Üzemeltetési szerződés 

és annak a 2012. december 13-án létrejött Üzemeltetési szerződés kiegészítésének 

módosításaként, valamint egységes szerkezetbe foglalásaként tekintendő azzal, hogy magába 

foglalja a Pétfürdő településsel, 2012. március 29-én megkötött Üzemeltetési szerződés és 

annak a 2012. december 13-án létrejött Üzemeltetési szerződés kiegészítés, Öskü településsel, 

2012. március 29-én megkötött Üzemeltetési szerződés és annak a 2012. december 14-én 

létrejött Üzemeltetési szerződés kiegészítés, Várpalota Város Önkormányzatával, 2004. január 

1-től érvényes Üzemeltetési szerződés és annak a 2009. április 22-én létrejött Üzemeltetési 

szerződés módosítás, valamint Öskü településsel 2007. december 17-én kötött Üzemeltetési 

szerződés vagyonelemeinek üzemeltetését és azok vagyonleltárait is. A vagyonkezelési 

szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a valamennyi szerződés az egységes szerkezetbe 

foglalásra tekintettel hatályát veszti.  

 

 

A 21-11439-1-002-01-03 azonosító számú Várpalota szennyvízelvezető és – tisztító 

víziközmű-rendszer Vagyonkezelési szerződésmódosítása a 2012. május 31-én megkötött 

Üzemeltetési szerződés és annak a 2012. december 13-án létrejött Üzemeltetési szerződés 

kiegészítésének módosításaként, valamint egységes szerkezetbe foglalásaként tekintendő 

azzal, hogy magába foglalja a I.2-I.4. pontokban meghatározott üzemeltetési szerződések 

vagyonelemeinek üzemeltetését és azok vagyonleltárait is. A szerződés hatályba lépésével 

egyidejűleg a valamennyi szerződés az egységes szerkezetbe foglalásra tekintettel hatályát 

veszti.  
 

Fenti jogszabályi előírások alapján mind az ivóvízellátó-, mind a szennyvízelvezető- és 

tisztító víziközmű-rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződések módosítása, egységesítése 

válik szükségessé. 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 

Várpalota, 2017. október 20.  

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. október 26-i rendkívüli ülésén 

megtárgyalta a polgármester előterjesztését és meghozta a  

 

 

 

…../2017. (X.26.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t o t : 
 

 

 

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete – mint közös ellátásért felelős – 

egyetért a 11-11439-1-003-01-07 azonosító számú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-

rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződés 2018. január 1-jétől hatályos egységes 

szerkezetű módosításával, és jóváhagyja a határozat 1. melléklete szerinti 

vagyonkezelési szerződést. 
 

2) A 11-11439-1-003-01-07 azonosító számú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-

rendszerre vonatkozó 2012. május 31-én megkötött Üzemeltetési szerződés és annak a 

2012. december 13-án létrejött Üzemeltetési szerződés kiegészítésének módosítása, a 

2004. január 1-től érvényes Üzemeltetési szerződés és annak a 2009. április 22-én 

létrejött Üzemeltetési szerződés módosítása, a vagyonkezelési szerződés hatályba 

lépésével egyidejűleg, 2017. december 31-vel az egységes szerkezetbe foglalásra 

tekintettel hatályát veszti.  

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 1. mellékletében 

foglalt vagyonkezelési szerződést aláírja. 

 

4) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete – mint közös ellátásért felelős – 

egyetért a 21-11439-1-002-01-03 azonosító számú Várpalota szennyvízelvezető és – 

tisztító víziközmű-rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződés 2018. január 1-jétől 

hatályos egységes szerkezetű módosításával, és jóváhagyja a határozat 2. melléklete 

szerinti vagyonkezelési szerződést. 
 

5) A 21-11439-1-002-01-03 azonosító számú Várpalota szennyvízelvezető és – tisztító 

víziközmű-rendszerre vonatkozó 2012. május 31-én megkötött Üzemeltetési szerződés 

és annak a 2012. december 13-án létrejött Üzemeltetési szerződés kiegészítésének 

módosítása a vagyonkezelési szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, 2017. 

december 31-én az egységes szerkezetbe foglalásra tekintettel hatályát veszti.  

 

6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. mellékletében 

foglalt vagyonkezelési szerződést aláírja. 

 

 



Határidő:    a döntés megküldésére azonnal 

Felelős:    Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

 

 

Várpalota, 2017. október 26. 

 

 

 

 

   Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

    polgármester  jegyző 
 


