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4. Napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS  
 
 

Víziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának kezdeményezése  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2014. december 29-én a Soproni Vízmű Zrt megkereste az Önkormányzatokat (1. számú 

melléklet), hogy jogszabály-módosítás következtében 2014. december 11. után a bekötési 

vízmérők cseréjével és időszakos hitelesítésével kapcsolatos költségeket az adott településen 

ellátásért felelős önkormányzatnak kell viselnie.  

 

Ez önkormányzatunk esetében évente, átlagosan 8890 Ft (bruttó) /db költséggel számolva 

1.600.200 Ft.  

A mérők hitelesítésére 4 évente kerül sor, ezért amennyiben változás nem történik, ezzel a 

költséggel éves szinten számolhatunk, mivel kb. 700 vízóra van a település területén.  

 

Több szempontból sem tudjuk elfogadni ennek a költségnek az éves viselését, mivel ez az 

önkormányzatunk számára aránytalan terhet jelentene az éves költségvetés teljesítésekor. 

Ugyanakkor több más önkormányzatnak, akiknek adóerőképessége a Nagycenki 

Önkormányzathoz képest még kisebb mértékű (pl. Fertőboz… stb.) , az amúgy is szűkös 

költségvetést tovább csonkítja.  

 

Alternatívaként több javaslatot dolgoztunk ki, melyek együtt,  akár párhuzamosan is 

megjelenhetnek, és a kezdeményezés szempontjából képviselő-testületi jóváhagyásra várnak.   

 

a.) Az Önkormányzatunk a többi, víziközműtulajdonos önkormányzattal együtt kezdeményezi 

a jogszabály módosítását, akár képviseleti szervezetén  a TÖOSZ szervezeten keresztül. 

Tudomásunk szerint a jogalkotók sem voltak azzal tisztába, hogy ezek a bekötési vízmérők 

önkormányzati tulajdonban vannak. A közös kezdeményezésre mindenképpen javasolt 

rendkívüli Vízmű közgyűlés összehívása 

 

b.) Az Önkormányzat kezdeményezi a Soproni Vízmű Zrt-nél, hogy a bérleti-üzemeltetési 

szerződést a viziközmű tulajdonosok és a szolgáltató módosítsa, aminek következtében a 

mérők cseréjének és hitelesítésének a költsége az éves víziközmű bérleti díjból 

finanszírozható 

 

c.) Az Önkormányzatok térítésmentes adásvétellel ( ajándékozás )  a Soproni Vízmű Zrt 

tulajdonába adják a bekötési vízmérőket a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.tv. 

7.§ (1) bekezdése alapján. Az átadástól a Szolgáltatót terheli az órák cseréjének és 

hitelesítésének a költsége.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom, hogy a képviselő-testület hatalmazzon fel az Önkormányzat érdekeinek a 

képviseletére azzal, hogy az előterjesztésben leírt alternatív megoldásokat a Soproni Vízmű 

Zrt, illetve a jogalkotók felé megtehessem. 

 

 

……./2014.(……) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Vízmű Zrt. 

levelére reagálva, melyben a bekötési vízmérők cseréjével és hitelesítésével kapcsolatos 

költségek önkormányzatok általi viseléséről szól, kezdeményezi az előterjesztésben leírt 

a,)b.)c.) alternatívák teljesítését, a jogszabályi lehetőségek, és a tulajdonostársak közös 

döntésének megfelelően.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a      b.) vagy c.) alternatíva teljesítésekor 

szükséges szerződés  ( víziközmű  vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása  vagy 

ajándékozási  szerződés  ) aláírására.   

 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

Nagycenk, 2015. január 13. 

 

 

 

        Csorba János  

        polgármester 

 


