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Vaglonkezelési díjak elszámolása
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Onöknél:

Postázás módja:

Farsang Attila
4533-I0,112015

ő-tól

Tisztelt polgármester Úr!

Mint ahogy azÖn előtt is bizonyára ismert, a2011. évi CCIX. sz. törvény ,,avízíközműszolgáltatásról" (továbbiakban: Vksztv.) 20l5. július 24-től hatályos módosítása a kőzművagyon értékmeghatározását elhalasáotta és egy későbbi időpontban (2019. december
3I.) hatérozta meg annak elkészítésihatáidejét. Ennek követkeáében az Ellátásért felelős Önkorm ányzatok visszavonták korábbi megbízásukat, melyben a vaávonértéFéié3
elkés2íte§évá ;BAKÖT\ffi {zl Zrt -t Eiztak meg.

A

Társaság Igazgatősága és Felügyelő Bizottsága már korábban - 2013. december 18-i

ülésén- hozott határozata értelmében:
49/2013. (XI. l8) sz" Ig. és 34/2013. (XII.I8.) sz" FEB határozat
A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága és FelUgtelő Bizottsága javasolja, hogy a Társaság az ellátásért felelősökkel szemben fennálló fejlesztési források eg,tenlegét a Társasóg
hosszti távú kötelezettségeinek csökkenéseként, vag/ növeléseként, az elszámolás eglenle-

nyílván Á követelés/tartozás elszámolása a vaglonkezelési díjjal
szemben töríénjen, A tartozást felhalmozó ellátásért felelősök az őket megillető vaglonkezelési díjból ,,törlesszék" a Társaság felé katelezettségeiket. A követeléssel rendelkező
ellátásért felelősök víziközművein pedig a megtérülő ,,tartozás" ftggvényében a Társaság
gétőt függően tartsa

v

íziközmű fej

Eá

követően

le

szt és t haj ts on végre a követelés mértékéig.

a

BAKONYKARSZT Zrt. megküldte azÖnkormányzatokrészére

a fennál-

ló tartozásokról/követelésekről szóló kimutatásokat, legutóbb ez év nyarán ktildttink erről
egy aktuális elszámolást

Az elmaradt vagyonértékeléskövetkeztében elszámolási kötelezettsége keletkezett Társaságunknak, hiszen a Közgyűlés dörrtése éftelmében u uagyonk"relési díjak - 2013: 2014
évek vonatkozásában- nem kerültek kifizetésre, ezek a vagyonértékelés fedezetét képezték volna.

Uzemegy,ségek:

Ajka, Fő út 62, Tel.: 88/3l2-166, Fax: 88i312-567
829l Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2iC Te1./Fax: 88i264-355
8400

8522 Nemesgörzsönvo

Zrínyi u. 29. Tel.: 89/3,19-690

8l00 Várpa|ota, Péti út l. TcI.: B8/471-710, Fax: 88/471-444

8200 \/eszprém, Pápai út 4 l. Tcl.: 88/425-099, Fax: 88i 125-498
8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Te1.: 88i4l6-469, Fax: 88/414-666

)

A kialakult helyzet rendezésére azlgazgatőság

a következő

határozatothozta:

25/2015. MI. 24.I sz" Ie. hatúrozat
A vaglonértékeléselhalasztósa esetén, azokkal az Ellátásért felelősökkel,

akik korábbi

megbízasukat visszallonják, a BAKONYKARSZT Zrt. a visszavonásról szóló képviselőtestületi határozat kézhemételétkövető 30 munkanapon belül elszámol, a 20l4. december
3l. fordulónapig megképződött vaglonkezelési díjjal, a 49/2013. 6n. 18.) számú IG és
31/2013. (XII. 18.) számú FEB határozatokbanfoglalt előírásoknak megfelelően.

Ezek az elszámolások folyamatosan megtörténnek, a beérkezett megbízások visszavonásának fiiggvényében.

Er"k

után

§rjtl9g9rlé_ye!t3_uugy9$9.9lggéje]9b9ry*Iq.tz_9s§:V,t"t

a Vksztv, a

használati díjak tekintetében mggtilda arrnak más irányú felhasználását (18. §), valamifu

előírjaagördülőfejlesztésitervkészítését(1l. §),ezért azlgazgatőságakövetkezőajánl

ást fo gal ma zta me g az E|látásért

fe

l

e

lő

sök

ir ány áb a:

28/2015. (X. 01.I sz" Ig. határozat

A BAKO}'{YKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatósága javasofa az Ellótasért Felelősölmek, hog,, 2016. január I-jét követően, pkilmek nincs -íejlesztésiforrás_vonatkqzJisaUan -tartozasur
, avaglonkezelési díja1_*12in1/!j!9ytési
forrást - hagyják a Zát;_uágól. Az így képződött forrást á'Tűsas1§Tdtelős a göraül{
frIasza§ílarvftűasai között szerepeltetni és az Ettátásért Felelőssel történő eg|eztetést
követően az Ellátásért Felelős tulajdonót kepező, de a Társaság vag1lonkezelésébenlévő
víziközmű fej lesztésre fordítani.
Kérem Tisaelt Polgármester Urat/Hölgyet, hogy amerrnyiben egyetért a fentebb megfogalmazotí.javaslattal, űgy aú Társaságunk felé mielőbb jelezni szíveskedjen annak érdekében, hogy 2016-tól a vagyonkezelési díjak elszámolását határozatul<nak megfelelően
tudjuk végrehajtani.

Kérem, hogy döntésükről legkésőbb 20l5. december 3l-ig szíveskedjen tájékoztatni.
BAKO}íYKAT|STT Zrt-
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