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Vaglonkezelési díjak elszámolása 20 ] 6-tól

Tiszíelt polgármester Úr !

Mint ahogy azÖn előtt is bizonyára ismert, a2011. évi CCIX. sz. törvény ,,avízlközmű-
szolgáltatásról" (továbbiakban: Vksáv.) 20l5. július 24-től hatályos módosítása aköz-
művagyon érlékmeghatározását elhalasáotta és egy későbbi időpontban (2019. december
3I.)batározta meg annak elkészítési határidejét. Ennek követkeáében azEllátásért fele-
lős Önkormányzatok visszavonták korábbi megbízásukat, melyben a vagyonértékelés
elké s zíté s éve l a B AKONYKAR SZT Zíí-í bizták me g.

A Társaság lgazgatősága és Felügyelő Bizottsága már korábban - 2013. december l8-i
ülésén - hozott haíározata értelmében:

49/2013. (XII. 18.I sz.Ie. és 34/20l3. (XII.I8.I sz. FEB határoz,at
Á BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága javasolja, hog1l a Társa-
ság az ellátásért felelősökkel szemben fennálló fejlesztési források egtenlegét a Társaság
hosszu távti kötelezettségeinek csökkenéseként, vagl növeléseként, az elszámolás eg,lenle-
gétől függően tartsa nyílván. A követelés/tartozás elszámolása a vaglonkezelési díjjal
szemben történjen. A tartozást felhalmozó ellátásért felelősök az őket megillető vagyonke-
zelési díjból ,,törlesszék" a Társaság felé katelezettségeiket. A követeléssel rendelkező
ellátósért felelősök víziközművein pedig a megtérülő ,,tartozás" függvényében a Társaság
v íz ikö z mű fej le s z t és t haj t s on v é gr e a köv e t e l é s mért éké i g.

Ezt követően a BAKONYKARSZT Zrt. megkiildte az Önkormányzatokrészére a fennál-
ló tartozásokról/követelésekről szóló kimutatásokat, legutóbb ez év nyarán ktildttink errő|

egy aktuális elszámolást.

Az e|maradt vagyonértékelés következtében elszámolási kötelezettsége keletkezett Társa-
ságunknak, hiszen a Közgyűlés döntése értelmében a vagyonkezelési díjak - 2013;2014
évek vonatkozásában- nem kerültek kifizetésre, ezeka vagyonértékelés fedezetétképez-
ték volna.
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A kialakult helyzet rendezésére azLgazgatőság a következő határozatot hozta:

25/2015. MI. 24.I sz" Ig. határozat
eftn, azokkat az Elldtásért felelősökkel, akik korábbi

megűzásukat visszavonják, a BAK)NYKARSZT Zrt. a visszavonásról szóló képviselŐ-

tes|rileti határozat kezhónétetéí követő 30 munkanapon belül elszámol, a 2014. december

3l. fordutónapig meglaépződött vaglonkezelési díjjal, a 49/2013. (XII. 18,) számú IG és

34/iOt3. (xtt. tb ) ,Ía*r; FEB határozatokbanfoglalt előírásolcrtakmegfelelően.

Ezek az elszámolások folyamatosan megtörténnek, a beérkezett megbízások visszavoná_

sának fiiggvényében.

Ezek után szükségessé válik a vagyonkezelési díj jovőbeni rendezése. Mivel a vkszfv. a

használati dijak tekintetében megtiltja annak más irányú felhasználását (18. §), valamint

előírja a gorátilo fejlesztési terv iesiitesét (11. §), ezért azIgazgatőság a következő aján_

lást fogalmaúa meg azBlléltásért felelősök irányába:.

28/2015. (X. 01,I sz. Ie. hatórozat
A BAKo]nyKAnszrffi*tornamű Zrt. Igazgatósága javasolja az Ellátásért Fele-

lősölcrtek, hog,, 2016. januar 1-jét követően, akilcnek nincs - fejlesztési forrás vonatkozá-

sában - tartizásuk a'BAK)NyKARSZT Zrt. felé, a vaglonkezelési díjat - mintfejlesztési

forrást _ hagyják a Társaságnál. Az íg,, képződött forrást a_T9rsaság köteles a gördülő
"fejlesztési tőforrásai közöi szerepelietni és az Ellátásért Felelőssel történő egleztetést
'kavetően 

az Eitátásért Felelős tulajdonát képező, de a Társaság vaglonkezelésében lévő

v íziközmű fej l es zt é sr e for dítani.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat^Iölgyet, hogy amennyiben egyetért a fentebb T9gfo-
ga1mazottjavaslattJl, űgy azt Társaságunk felé mielőbb jelezni szíveskedjen annak érde-

féb"rr, hogy 2016_tót i-uugyonkezelési díjak elszámolását határozatuknak megfelelően

tudjuk végrehajtani.

Kérem, hogy döntésükről legkésőbb 2015. december 31-ig szíveskedjen tájékoztatni.
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