
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

Monostorapáti,Taliándörögd, Kapolcs, Vigántpetend, Hegyesd  

községek  Önkormányzata Képviselő-testületei  

2017. április 19-i  együttes ülésére 

                 Tárgy: Megállapodás  Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 

ellátásának biztonsága érdekében 

                 Előadó: Takács Péter polgármester  

      Előterjesztést készítette: Takács Lászlóné jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hegyesd  település polgármestere részére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivataltól VKEFFO_2017/2005-1 (2017) ügyiratszámú levél érkezett, mely levélben 

foglaltaknak és a Vksztv. 61/B. § és a 5/G. § előírásainak megfelelően a Hegyesd 

szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelős 

önkormányzatoknak el kell készíteni egy megállapodást a Hegyesd szennyvízelvezető és – 

tisztító  víziközmű-rendszerre vonatkozóan.  

A megállapodásban meg kell határozni a víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök jogait 

és kötelezettségeit, ki kell választani az ellátásért felelősök közül az ellátásért felelősök 

képviselőjét. 

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. 

 

Jogszabályi háttér: 

Vksztv. 5/G. §  

 (1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik (a 

továbbiakban: közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az érintettek 

az ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban megállapodnak 

a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott 

jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről, 

b) az ellátásért felelősök képviseletéről. 

(2) Az ellátásért felelősök az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást egyszerű 

többséggel hozzák meg, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren 

fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul. 

 

A Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító  víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök 

tulajdoni érdekeltsége és szavazati aránya: 

 

Monostorapáti  település nettó könyv szerinti érték: 660.043.822-Ft 44,70 % 

Taliándörögd  település nettó könyv szerinti értéke:  369.152.026-Ft       25,00 % 

Kapolcs  település nettó könyv szerinti értéke:           220.014.607-Ft       14,90 % 

Vigántpetend település nettó könyv szerinti értéke:    124.035.081-ft.         8,40 % 

Hegyesd település nettó könyv szerinti értéke:            103.362.567-ft.         7,00 % 

 

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben található 

"Megállapodás a Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító  víziközmű-rendszeren ellátásának 

biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre. 

 

 

Monostorapáti,  2017.április 5. 

                                                                                    Takács Péter  

                                                                                     polgármester   

    

 

Melléklet: Megállapodás a  Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító  víziközmű-rendszer 

ellátásának biztonsága érdekében 



 


