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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. november 23-i ülésére 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala 
      
 
Ikt. sz.: LMKOHFL/173/21/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 2016. évi bérleti díj megállapítása: 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 18. napján tartott 
ülésén döntött az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást szolgáló víziközművek 
vagyonkezelési szerződésének 2015. szeptember 1. napjától történő bérleti-üzemeltetési 
szerződéssé módosításáról (a továbbiakban: bérleti-üzemeltetési szerződés).  
 
Az aláírt bérleti-üzemeltetési szerződést a víziközmű-szolgáltató Bácsvíz Zrt. a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 22. § (1) 
bekezdésének megfelelően 2015. szeptember 16. napján küldte meg a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére jóváhagyásra. 
 
A bérleti-üzemeltetési szerződés 4.2.5. pontja határozza meg a bérleti díjat, mely akként 
került kikalkulálásra, hogy azok 2015. szeptember 1. napjától 2015. december 31. napjáig, 1/3 
évre arányosak.  
 
A tárgyi üzemeltetési szerződés, egyebek mellett arról is rendelkezik, hogy a szerződés 
tárgyát képező vízi-közművek használatáért a Víziközmű-szolgáltató által az Ellátásért felelős 
részére fizetendő bérleti díjat a 2016. évtől kezdődően a tárgyévet megelőző év november 30. 
napjáig állapítják meg közös megegyezéssel a felek.  
 
A Hivataltól azonban a testületi ülés időpontjáig visszajelzés nem érkezett arra vonatkozóan, 
hogy a jóváhagyásra felterjesztett bérleti-üzemeltetési szerződéseket maradéktalanul 
elfogadta-e.  
 
A Vksztv. 74. § (4) bekezdése alapján felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben 
állapítsa meg a használati díjak mértékét. A Vksztv. 87. § (1) bekezdése alapján a 74. § (4) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos 
megállapodásban meghatározott használati díj alkalmazandó.  
 
Tekintettel arra, hogy Felsőlajos Község Önkormányzatának esetében 2015. július 1-jén a 
2012. december 28. napján megkötött, és ezt követően többször módosított vagyonkezelési 
szerződés volt hatályban, nem egyértelmű annak megítélése, hogy a bérleti díj alapjául a 
vagyonkezelési díjtétel szolgál-e, vagy tárgyi esetben a felek által 2015. szeptember 1. 
napjától módosított üzemeltetési jogcímhez kapcsolódó – egész évre arányosított, azaz 
háromszoros - díjtétel az irányadó. Ennek tisztázása érdekében Lajosmizse Város 
Önkormányzatának polgármestere állásfoglalást kért a Hivataltól.  
 



Az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást szolgáló vízi-közművekre vonatkozó, 
2015. szeptember 1. napjától megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések jóváhagyása 
tárgyában Hivatal a mai napig nem nyilatkozott, így javaslom tudomásul venni azt, hogy a 
2016. évi bérleti díj megállapítására a bérleti-üzemeltetési szerződéstől eltérően 2015. 
november 30. napjáig nem kerül sor. Ennek tudomásul vétele érdekében a Bácsvíz Zrt-t is 
megkerestem. A Bácsvíz Zrt. nyilatkozata jelen előterjesztésem 1. mellékletét képezi.  
 

II. A víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030 közötti időszak gördülő fejlesztési 
tervének véleményezése: 
 

A Vksztv. 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási 
ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő 
fejlesztési terv (a továbbiakban: Terv) felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből 
áll.  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
VIII/A. fejezete állapítja meg a Tervvel kapcsolatos részletszabályokat, melyeket az alábbiak 
szerint összegezek.  
 
A Terv víziközmű-szolgáltatási ágazaton belül víziközmű-rendszerenként és fejlesztési 
ütemenkénti bontásban tartalmazza az elvégzendő beruházási, felújítási és pótlási feladatokat. 
Célja az, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának műszaki állapota 
megfelelő színvonalú legyen ahhoz, hogy a víziközmű-szolgáltatás folyamatosan és 
költséghatékonyan biztosítható legyen. A Tervet minden év szeptember 15. napjáig kell 
benyújtani a Hivatalhoz, mely határidőben megtörtént. A Hivatal a jóváhagyott felújítási és 
pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi. A beruházási 
terv, valamint a felújítási és pótlási terv az alábbi felsorolás szerinti bontásban tartalmazza a 
benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat: 
I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (1. év), 
II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2–5. év), 
III. ütem: távlati műszaki terv és költségbecslés (6–15. év). 
 
A Hivatal a Terv készítésére kötelezett indokolt kérelmére az I. ütemben előirányzott 
feladatok átütemezéséhez abban az esetben járulhat hozzá, ha a feladatok megvalósítása 
valamilyen külső oknál fogva ellehetetlenült, vagy a Terv készítése óta bekövetkezett változás 
miatt más víziközmű-fejlesztés megvalósítása kap elsőbbséget. A II–III. ütemek esetén a 
következő Terv benyújtásakor van lehetőség a szükséges átütemezés végrehajtására. 
 
Erre tekintettel jelen előterjesztésem 2. mellékletét képezi a 2016-2030. évre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016-2030. évre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv tartalmának tudomásul vételére.  
 

III. Vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolás: 
 
Az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást szolgáló vízi-közművekre vonatkozó 
vagyonkezelési szerződésnek 2015. szeptember 1. napjától történő bérleti-üzemeltetési 
szerződéssé módosítására tekintettel a Bácsvíz Zrt. a 2012. december 28. napján megkötött, és 
ezt követően többször módosított vagyonkezelési szerződés XII.51. pontja alapján megküldte 
az Önkormányzatunk részére a vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolást. A 
tárgyi szerződéses pont arról rendelkezik, hogy a Vagyonkezelő a vagyonkezelői jog 



megszűnését követő 6 hónapon belül köteles elszámolni a tartalékként megképzett – de a 
vagyonkezelési szerződés megszűnése időpontjáig még fel nem használt – amortizáció 
összegével. A vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolás teljes terjedelmében 
jelen előterjesztésem 3. mellékletét képezi. 
 
A jelen pontban leírtakat összefoglalva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a záróelszámolás 
megtárgyalására és elfogadására.  
 
Mellékletek jegyzéke:  

1. melléklet: Bácsvíz Zrt. használati díjjal kapcsolatos nyilatkozata 
2. melléklet: 2016-2030. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv  
3. melléklet: A vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolás 

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
I.  

Határozat-tervezet 
...../2015. (…..) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek használati 
díjával kapcsolatos döntés meghozatala 
 

Határozat 
 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul 

veszi azt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló közműves ivóvízellátást szolgáló 
víziközművekre vonatkozó, Bácsvíz Zrt-vel 2015. szeptember 1. napjától módosított 
bérleti-üzemeltetési szerződéstől eltérően 2015. november 30. napjáig nem kerül sor a 
2016. évi bérleti díj megállapítására, tekintettel arra, hogy a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 87. § (1) bekezdése alapján - a 74. § (4) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig - a 2015. július 1-jén hatályos 
megállapodásban meghatározott használati díj alkalmazandó.  
 

 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2015. november 23. 
 

II.  
Határozat-tervezet 

.../2015. (...) ÖH 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekre vonatkozó, 
2016-2030 közötti időszak gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul 
veszi az előterjesztés 2. mellékletét képező 2016-2030. évre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervet. 

 



Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2015. november 23. 
 

III.  
Határozat-tervezet 

.../2015. (...) ÖH 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekre vonatkozó, 
2015. augusztus 31. napjáig hatályos vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró 
elszámolással kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja az előterjesztés 3. mellékletét képező Felsőlajos Község 
Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekre vonatkozó, 2015. augusztus 
31. napjáig hatályos vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolást 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. november 23. 
 

Lajosmizse, 2015. november 20. 
 
 
              Juhász Gyula  
              polgármester 
  



1. melléklet: Bácsvíz Zrt. használati díjjal kapcsolatos nyilatkozata

 
  



2. melléklet: 2016-2030. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv

 



 



 



 



 



 
  



3. melléklet: A vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolás
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