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Kérjük, hog,, válaszában afenti számra hivatkozzon.

A település polgármestere részére
Kapolcs Község Önkormányzata
8294 Kapolcs, Ko§§uth Lajos u. 90.

Tárgy:

felhívás a(z)Yigántpetendo Kapolcs ivővízellátő víziközmű- rendszer megnevezésű és 1114553-1-002-01-04 hivatali azonosítóval rendelkező viziközmű-rendszert érintő adatszolgáltatásra

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr

!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivatal (1054 Budapest Bajcsy- Zsilinszky űt 52., a
továbbiakban: Hivatal) azza| a kéréssel fordul Önhöz, hogy az Önök önkormányzata által is
tulajdonolt tárgyi víziközmű-rendszerhez kapcsolódó képviseleti jogosultságot felülúzsgálni
szíveskedjenek és a korábbi állapothoz képest fennáIló változásról, és a tulajdoni arányokról a
Hivatalt tájékoztassák; illetve a víziközmű-rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért
felelősök képviseletéről szóló írásbeli megállapodásukat a Hivatal részéreküldjék meg.

Avizikőzmű- szolgá|tatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiákban: Vksztv.) 61/8. §

(1)

kapcsolatos kiemelt jelentőségű adatok teljessége, a
víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos állami feladatok

bekezdése éftelmében a viziközmű-szolgáltatással

víziközmű-vagyon védelme, valamint a
megalapozottsága érdekében a Hivatal Nemzeti Yíziközmű Nyilvántartást
Nyilvántartás) vezet.

A

(a

továbbiakban:

Vksztv, 61/8. § (3) bekezdés e) pontja előírja, hogy a Nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a

vizikőzmő működésében érintett ellátásért felelős(ök) nevét, ha a működésben több ellátásért felelős is
érdekelt, azt is, hogy a képviseletüket ki látja el.

A Hivatal az

általa vezetett Nyilvántartást megvizsgálva megállapította, hogy a közös tulajdonnal
érintett tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában a Vksztv. * 20l6.július 4. napjáig hatályban lévő 9, § (2) és (3) bekezdései értelmébenjelenleg Kapolcs Község Önkormányzata abejegyzett képviselő,

szóló
Ugyanakkor a fogyasáóvédelemről szőlő 199'7. évi CLV. törvény és avizikőzmŰ-szolgáltatásrÓl
1.
(l)
bekezdés Pontja a
29. §
201 1. évi CCx. törvény módosításáról szóló 2016. évi XL[. törvény
Vksztv. 9. §_ának rendelkezés eií 2016.július 4. napjától hatályon kívül helyezte.

A hatályos Vksáv. 5/G. §-a az ellátásértfelelősök képviseletéről az a|ábbiak szerint rendelkezik:
rendelkezik (a továbbiakban:
,,(l) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal
az ellátásbiztonság
közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az érintettek

követelménye érdekébenírásban megállapodnak
kiadottjogszabálYokban az
a) avíziközmű-renclszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására
módiáról
számára meghatározotí jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítésének
ellátásért

felelős

és feltételeiről,

képviseletérőI,
tabbséggel
(2) Az ellátósérr felelősök az (l) bekezdésben meghatározotí megállapodást egYszerű
tulajdoni
hozzák meg, ahol a szavazati arány az ellátósért felelősök víziközmŰ-rendszeren fennálló
b) az ellótdsért felelősök

érdekeltségenettó könyv szeriníi értékénekmegfelelően alakul.

az
(3) Az (1) bekeulésben meghatdrozott megútlapodúst az ellátásérí felelősÖk kéPviselője
aláírástól számított 30 napon belül megküldi a Hivatalnak,
szavazati aránY
(4) Ha az (l) bekezdésben meghatározott kérdésben a (2) bekezdés szerint azonos
alakulki,adöntéstatárglévjanuárl-jénlegnag,,obbfelhasználóiegyenértékkelrendelkezőellátásért

felelős szayazata határozza meg.
megállaPodós
(5) A közös ellátásért felelősséggel ériníettvíziközmű-renclszer tulajdonosai eltérő
szerinti értéke
hiányában a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érctekeltségüknettó kÖnYv
járó
terheket",
arányában viselik az ellótasért felelős számára meghatározott Íeladatokkal
változása
ismertetett jogszabályi elóirások megváltozása miatt a képviselő személYének
vá|tozísát vagy megszŰnését az
esetén a Vksztv. 61/8. § (8) bekezdése alapján az adtt keletkezését,

A fentiekben

a
arra okot adó körülmény vagy tény bekövetkezését követő 15 napon belÜl a Hivatalhoz,
be
felelősÖknek
változás tényétbizonyító okirat egyidejű megküldéséve| az érintett eltátásért
felelősÖk
kellett volna jelenteni, illeive a Vksztv. 5/G. § (3) bekezdése alapján az ellátásért

képviseletéről szóló megállapodást a Hivatalnak meg kellett volna küldeni,

a tárgyi vizikőzműfentiekre hivatkozva a Hivatal azza| akérésselfordul Önhöz, hogy amennyiben
jogszabályi előírásokhoz kéPest változás
rendszer képviseletébena korábban közölt adatokhoz vagy

A

a jelen felhívás
történt, szíveskedjenek azt a Vksztv. vonatkozó rendelkezéseinek eleget téve
közlésétől számított 30 napon belül bejelenteni,
figyelmet arra, hogy a Vksztv. 5/G. § (l) bekezdésébenelőírt kÖtelezettség
véve, a jelen felhívás
alapján, a Vksztv. 5/G, § (3) bekezdésébenfoglalt határidőt is figyelembe
felelősÖk által
közlésétől számított 30 napon belül a viziközmű-rendszerre vonatkozÓ, ellátásért
példánYban a Hivatal
megkötött írásbeli megállapodást egy eredeti vagy hitelesített másolati
részéremegküldeni szíveskedj ene\ változás hiányában is,

A Hivatal felhívja a

az

ellátásbiztonság követelménye miatt kiemelkedő jelentőségű
akadálYozását a tÖrvénY
megállapodás megkötése jogszabályi kötelezettség, arrnak elmulasztását vagy
víziközmű_védelmi
szankcionálja, mivel Vksztv. 40/B. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján
vízikÖzmŰ-rendszer
érintett
felelósséggel
bírság szabható ki, ha az e||átásétt felelős közös ellátásér1

A Hivatal

tájékoztatja,

hogy

esetén a Vksáv. 5/G.

§ (l)

bekezdése szerinti írásbeli megállapodásnak

felelősökkel történő megkötését akadály
ozza vagy elmulasája.

az érintett ellátásért

A Hivatal a Vksáv, 60, § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazása alapján felhívja továbbá
arra, hogy
jelen felhívás kÖzlésétŐ| számított
30 napon belül - a képviseletre vonatko ző adatszolgáltatással
egYidejűleg - az érintett víziközmű-rendszer
vonatkozásában a tulajdoni arányok pontos
(százalékos) megielÖIését a tulajdonosok
szemólyére lebontva, tételesen, a Hivatal
részérejelentse
Fentieken túl a Hivataltájékoztatja arróI jelentős
a
jogszabályváltozásrólis, hogy
a Vksáv. 5/H. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek
való megfeletes eroekeb en a viziközmű-rendszer
üzemeltetési
jogviszonyának egy szerződésbe
foglalását 2017. december 3 1. napjáig végre

kell hajtaniuk.

Mindezek alaPján kérem, hogy a fentiek szerinti
felhívásnak a megadott határidőben szíveskedjenek
eleget tenni.
Budapest, 2017. március 7.

yíziközmű

ügyeleti Főoszály

Kapják:
1.1

2,1

Kapolcs Község Önkormányzata
8294 Kapolcs, Kossuth Lajos u. 90.
Hivatal -kattár

(1 pld. tértivevónnyel)
(2 pld.)

