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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. április 12. napján tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Döntés a 21-11767-1-005-00-00 azonosító számú 

Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító 

víziközmű rendszerhez kapcsolódó 

képviseleti jogosultságról 

Előterjesztő 

megnevezése:  
Fertig József polgármester 

Az előterjesztést 

készítette:  
                                              Kötél Krisztina jegyző 

Iktatószám:  21-100/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  A megállapodás tervezet írásban mellékelve. 

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
                           

Egyeztetve, megtárgyalva: 

Egyeztetve Dr. Kónya Norbert Veszprém Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási 

Csoportvezetőjével.   
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint ellátásért felelős -, több 

önkormányzattal, köztük Veszprémfajsz Község Önkormányzatával közösen tulajdonosa a 

21-11767-1-005-00-00 hivatali azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító 

vízi-közmű rendszernek. 

 

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

értelmében, amennyiben víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal 

rendelkezik (közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az érintettek az 

ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban megállapodnak az alábbiakról: 

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

jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről, 

b) az ellátásért felelősök képviseletéről. 

 

Az ellátásért felelősök fenti megállapodást egyszerű többséggel hozzák meg, ahol a szavazati 

arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó 

könyv szerinti értékének megfelelően alakul. 

 

A 21-11767-1-005-00-00 azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító vízi-

közmű rendszer tulajdonosi szerkezete: 

 

A víziközmű-

rendszerhez  

tartozó települések 

 

Víziközmű  

könyv szerinti nettó 

értéke  

2016.12.31. 

Ft 

 

Tulajdoni arány % 

 

 

Veszprém   

Veszprémfajsz 15 584 564     

Nemesvámos 130 398 193  

Hajmáskér   

Szentkirályszabadja   

Összesen   

 

A tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzatok, a képviselő-testületi/közgyűlési döntéseket 

követően jogosultak a megállapodás megkötésére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt 

határozati javaslatok jóváhagyására.  
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Veszprémfajsz, 2017. április 6. 

 

           Fertig József 

           polgármester 
 

 

Határozati javaslat:  

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017.  (IV. 12.) számú határozata 

a 21-11767-1-005-00-00 azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító 

víziközmű rendszerhez kapcsolódó képviseleti jogosultságról 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  – mint közös ellátásért 

felelős- a 21-11767-1-005-00-00 azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító 

vízi-közmű rendszer vonatkozásában, a  víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX 

törvényben meghatározott tulajdoni arányokat az alábbiak szerint javasolja meghatározni: 

 

A víziközmű-

rendszerhez  

tartozó települések 

 

Víziközmű  

könyv szerinti nettó 

értéke  

2016.12.31. 

Ft 

 

Tulajdoni arány % 

 

 

Veszprém   

Nemesvámos 130 398 193  

Veszprémfajsz 15 584 564   

Hajmáskér   

Szentkirályszabadja   

Összesen   

 

A Képviselő-testület – mint közös ellátásért felelős- a 21-11767-1-005-00-00 azonosító számú 

Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító vízi-közmű rendszer  vonatkozásában, a  vízi-közmű 

szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX törvény 5/G §-ban meghatározott megállapodásra 

irányuló eljárás szavazati arányát az alábbiak szerint javasolja meghatározni:  

 

A víziközmű-

rendszerhez  

tartozó települések 

 

Szavazat szám 

 

 

 

Tulajdoni arány % 

 

 

Veszprém   

Nemesvámos   

Veszprémfajsz   

Hajmáskér   

   

Összesen   

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint közös ellátásért felelős 

- a 21-11767-1-005-00-00 azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító vízi-

közmű rendszer vonatkozásában, a  víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX törvény 

5/G § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátásért felelősök képviselőjeként Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzatát javasolja megválasztani. 
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Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2017. április 15. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tájékoztatására vonatkozóan 

Felelős: Fertig József polgármester 

 
 

Melléklet Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2017. (IV. 12.) 

számú határozathoz: 

 

Melléklet Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2017. (IV. 12.) 

számú határozathoz: 

 

Megállapodás a 21-11767-1-005-00-00 azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – 

tisztító víziközmű-rendszer  

ellátásának biztonsága érdekében 

 

mely létrejött egyrészről 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: ..., törzsszám: ..., képviseli: ... 

polgármester),  

 

másrészről 

Nemesvámos Község Önkormányzata (cím: ..., törzsszám: ..., képviseli: ... polgármester),  

 

harmadrészről 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata (………) 

 

negyedrészről 

Hajmáskér Község Önkormányzata (………..),mint Ellátásért Felelősök között az alábbi 

feltételek mellett, 

 

ötödrészről 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata (cím: ..., törzsszám: ..., képviseli: ... 

polgármester)  

 

1. Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 6 §-a (továbbiakban: 

Vksztv) szerint, 2013. január 1-jétől tulajdonosai a 21-11767-1-005-00-00 azonosító számú 

Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító 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. Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi 

víziközmű rendszeren a jogok és kötelezettségek Veszprém, Nemesvámos, Veszprémfajsz, 

Hajmáskér, Szentkirályszabadja települések önkormányzatait illetik és terhelik.   

 

3. Ellátásért felelősök kijelentik, hogy  települési önkormányzatoknak, mint Ellátásért 

felelősöknek kötelessége és joga gondoskodni a közműves szennyvíz elvezetéséről, és -

tisztítással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatok elvégzéséről  21-11767-1-005-00-00 

azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer működtetésén, 

fenntartásán, fejlesztésén keresztül. 

 

4. Ellátásért Felelősök kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) szerint e törvényben 

és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok 
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gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének módjáról a mindenkor hatályos Üzemeltetési 

és/vagy Vagyonkezelési szerződés rendelkezik. 

 

5. Ellátásért Felelősök a Vksztv. 5/G § (1) bekezdés b) alapján kijelentik, hogy a víziközmű-

rendszerre vonatkozóan Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölik ki, mint 

képviseletükben eljáró Ellátásért Felelőst. 

 

6. Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy a 21-11767-1-005-00-00 azonosító 

számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító működtetésével kapcsolatos döntéseiket a 

tulajdoni arányuknak megfelelő szavazati aránnyal hozzák meg, ami vonatkozik jelen 

megállapodás elfogadására is. Ellátásért felelősök megállapodnak, hogy  a döntések 

meghozatalára irányuló eljárás során az egyes ellátásért felelős önkormányzatot megillető 

szavazati arányt a tulajdoni hányad arányában határozzák meg az alábbiak szerint: 

 

A víziközmű-

rendszerhez  

tartozó települések 

 

Víziközmű  

könyv szerinti nettó 

értéke  

2016.12.31. 

Ft 

 

Tulajdoni arány és 

szavazati arány % 

 

 

Veszprém 8 190 287 951 94.9 

Nemesvámos 130 398 193 1.5 

Veszprémfajsz 15 584 564 0.2 

Hajmáskér 13 486 415 0.2 

Szentkirályszabadja 278 715 615 3.2 

Összesen 8 628 472 738 100 

 

 

7. Ellátásért Felelősök megállapodnak, hogy jelen megállapodásban meghatározott döntések 

meghozatalakor ellátásért felelős önkormányzat polgármestere rendelkezik képviseleti és 

szavazati joggal.   

 

Jelen megállapodást - mely három oldalból és 7 pontokból áll - elolvastuk, tartalmát 

megértettük és azt, mint akartunkkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtuk. 

 

Veszprém, ... 

 

 ..........................................................   ..........................................................  

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat                 Nemesvámos Község Önkormányzat 
 Ellátásért Felelős Ellátásért Felelős 

 

 ………………………………………………..           ……………………………………….. 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata                          Hajmáskér Község Önkormányzata 
               Ellátásért Felelős                                                                 Ellátásért Felelős 

 

  ........................................................  

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 

Ellátásért felelős 

 

Jelen szerződést Veszprém Megyei Jogú Város  Önkormányzat képviselő-testülete a 

..………..  számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen szerződést Nemesvámos  Község Önkormányzat képviselő-testülete a ……………..  

számú határozatával hagyta jóvá. 
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Jelen szerződést Veszprémfajsz Község Önkormányzat képviselő-testülete a …………..  

számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen szerződést Hajmáskér Község Önkormányzat képviselő-testülete a ……………..  számú 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen szerződést Szentkirályszabadja  Község Önkormányzat képviselő-testülete a 

……………..  számú határozatával hagyta jóvá. 

 


