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A település polgármestere részére

Hegyesd Község Önkormányzata
8296 Hegyesd, Petőfi u. 123

Tárgy: felhívás a(z) Hegyesd szennywízelvezető és - tisztító víziközmű- rendszer megnevezésű és
21,-02422-|-005-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező viziközmű-rendszert érintő adatszolgáltatásra

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivatal (l054 Budapest Bajcsy- Zsllinszky űt 52., a
továbbiakban: Hivatal) azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy az Önök önkormányzata által is
tulajdonolt tárgyi' víziközmű-rendszerhez kapcsolódó képviseleti jogosultságot felülvizsgálni
szíveskedjenek és a korábbi állapothoz képest fennálló változásról, és a tulajdoni arányokrót a
Hivatalt tájékoztassák; illetve a víziközmű-rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért
felelősök képviseletéről szóló megállapodásukat a Hivatal részére küldjék meg.

viziközmű- szolgáltatásról szóló 201l. évi CCIX, törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 61/8. § (1)

bekezdése értelmében avizikőzmű-szolgáltatással kapcsolatos kiemelt jelentőségű adatok teljessége, a
víziközmű-vagyon védelme, valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos állami feladatok
megalapozottsága érdekében a Hivatal Nemzeti Víziközmű Nyilvántartást (a továbbiakban:
Nyilvántartás) vezet.

A Vksáv. 61/8, § (3) bekezdés e) pontja előirja, hogy a Nyilvántartásnak tartalmaznia kell
viziközmű működésében érintett ellátásért felelős(ök) nevét, ha a működésben több ellátásért felelős
érdekelt, azt is, hogy a képviseletüket ki látja el.

A Hivatal az általa vezetett Nyilvántartást megvizsgálye_*ge9]!9p{91!a, hogy a közös tulajdonnal
érintett tárgyi víziközmű-rendszér vonatkozá.aUu" á Vr..rtu. - ZO r a. jnrlu, +. nupja _

9. § (2) és (3) bekezdései értelmében jelenleg Hegyesd roáegÖ*ormányzataa bejegyzett képviselő.
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Ugyanakkor a fogyasztóvédelemról szólő 199,1,évi CLV, törvény és a víziközmű_szolgáltatásról szóló

2011.éviCCx.törvénymódosításárólszóló2016'éviXLII.törvéry29.§(l)bekezdésl.pontjaa
Vksáv, 9. §_ának rendelkezés eít2016.július 4. napjától hatálYon kívÜl helYeáe,

A hatályos vksztv. 5/G. §:T_lell4§1!l"_lg99!képy§q!9!9pl_e,_qlubll"k1ffi::d"]!:,ik:

,,(1) Ha a víziközmű,rendszeren töb]:!,t?,9
laza s elt ót ásért fel elős séggel éűtett y ízftözmű-r endszer),

ellátásért felelős is íulajdonnal rendelkezik

ákko, o, érintettek az

köv etelmény e ér d ekébe n í, g!!l

(a tovóbbiakban:

ellátásbiztonság

a)a Űrurűt *Űrolatban e törvényben és

ellátás ért fel e lős s zámára me ghatar ozott j ogok glakorl ás a

és íeltételeiről,
b) uz ellátdsérí felelősök képviseletéről,

v égrehaj tás ára kiadott j ogszabályokban az

és kötelezettségek telj esítésének módj óról

megállapodást ng:3:!u

(5) A kózos elLataserl J--er:l!='-Y,éé::-:!!,!7ii_n;i-arleeaáag,;ii ,rtlq myli,::::i:!i !::"k"
hiányában a viziközmű-rendszqrgllJcIno

arányában viselik az ellátásiit felelős ,ra*jro _iil,i,átirőron feladatokkal járó terheket",

A fentiekben ismertetett jggszabályi előírások megv3ltozása miatt.1 \éPjiS-e-!9-!Z-e,!§JY-§]]9\-Y4!-t9Zá9q:*T:fi:"i]ii,ij,il Tij"'#i'"1";
;11'ffi1;] ffiil.í,.,"*i.nrü"-6 napon belül a-Hivatalhoz, a

^.,,*^ ;- "vá|tozístanvÉl],"9ly,ol jjjirat-e€ride jű_megk,ii!!g9_9*:r:

flilíl,jilJl;ií##rffiffi;. slc]s a' úer.",oe§e alapján az e||átásért felelősÖk

képviseletérőlszólómegállapodástaHivatalnakmegkellettvolnaküldeni.

ízl ,nr ruat ,uu, 7nn,4!Jly!ü!g!i
t o,rrat "ÍŐ-Át 

a szavazdi rlrrlny !Z,eJ!4ki§9!!
táiy.,-rreíi"Tiarrc:kenekmegf elelő3ry,atllrut

etlátósért felelősök képviselője az

atáírdstól számított 30 napon betül megküldi a Hivatalnak,

';;;'!::::"ő"r:;;:;;:;;;;ő;;;;;:;;"íe,ia,u""o,,(,)?"!:n:)11T;í]f!!}i"##:r#,' ' \-/ -- 
á{i,t iiii,tt,"aara76€r{

A Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a Vksztv, 5/G, §

atup3an, a Vksztv. SlC, § (3) bekezdésében foglan nT11"]

közlésétől számított 30 napon belül a víziközmű-rendszerre

§.lffifil,ffi:ll;:rrii*"d;; "*:r:.,"ry_ 
o]1"].sített másolati példányban a Hivatal

részére megküldeni szíveskedjenek, változás hiányában is,

ellátásbiztonság követelménye miatt kiemelkedó jelentóségű

kötelezettség, annak elmulasztás át v agy akadályozását a törvény

A fentiekre hivatkozva a Hivatal azzal akérésse' fordul Önhöz, hogy amennyiben a tárgyi víziközmű-

rendszer képviseletében a korábban közölt adatokhoz vagy jogszabályi elóírásokhoz képest ,M

történt,szíveskedjenekaztaVksztv.vonatkozóren@9ajelenfelhívás-.
t<tizlesEőÍ§lámított

(1) bekezdésében elóír1 kötelezettség

is figyelembe véve, a jelen felhívás

vonatkozó, ellátásért felelősök által

A Hivatal tájékoztarja, hogy az

me gállapodás megkötése j ogszabályi

szankcionálja, mivel Vksztv, 40/B, § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja

felelós közös ellátásért felelősséggel

alapján víziközmű-védelmi

bírság szabható ki, ha az e||átásért
érintett 

" 

víziközmű-rendszer



esetén a Vksztv, 5/G. § (1)

felelősökkel történő megkötését

aJ

bekezdése szerinti írásbeli megállapodásnak az érintett ellátásért
akadály ozza vagy elmulasáj a.

(1 pld. tértivevénnyel)

(2 pld.)

A Hivatal a Vksztv. 60. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján felhívja továbbá arra, hogy
jelen felhívás közlésétől számított 30 napon belül - a képviseletre vonatko ző adatszolgáltatással
egYidejŰleg - az érintett víziközmű-rendszer vonatkozásában a tulajdoni arányok pontos
(százalékos) megielölését a tulajdonosok személyére lebontva, tételeseno a Hivatal részére jelentse
be.

Fentieken túl a Hivataltájékoztatjaarről a jelentős jogszabályváltozásról is, hogy a Vksztv. 5/H. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelés érdekéb en a viziközmű-rendszer üzemeltetési
jogviszonyának egy szerződésbe foglalását 20 1 7. december 3 1 . napjáigvégre kell hajtaniuk.

Mindezek alapján kérem, hogy a fentiek szerinti felhívásnak a megadott határidőben szíveskedjenek
eleget tenni.

Budapest, 2017 . március 7.

yiziközmű

Kapiák:

1.1 Hegyesd Község Onkormányzata
8296 Hegyesd, Petőfi u. 123

Hivatal -Irattár2,1
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