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1. Napirend:  

 

Ügyiratszám:  /2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-. -i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  A BAKONYKARSZT Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 

Készítette:  Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos 

Meghívottak:   

Előterjesztést látta:  

 

 

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

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 5/H. § (1) és 83. § (3a) bekezdése 

értelmében azokon a víziközmű-rendszereken, ahol jelenleg több üzemeltetési szerződés van 

érvényben, 2017.december 31-ig egy üzemeltetési szerződésbe kell foglalni az üzemeltetési 

viszonyt. 

 

Az előterjesztéshez mellékeljük a szerződés tervezetét, amelyet a testületnek meg kell vitatni 

és határozatban elfogadni. A szerződéseket év végéig a Magyar Energetikai és 

Közműszabályozási Hivatallal is el kell fogadtatni.  

 
A szerződés 1.számú melléklete az üzemeltetésre átvett létesítmények vagyonleltárát tartalmazza. A 

vagyonleltárakat a szolgáltató a szerződés véglegesítéséig fogja megküldeni. 

A szerződés 2.számú szerződése az üzemeltetési jog bejegyeztetéséhez szükséges ingatlan helyrajzi 

számok jegyzékét tartalmazza 2017. december 31-i állapot szerint, amelyet az önkormányzatnak kell 

csatolnia a szerződéshez 2018. július 31-ig. 

A szerződés 3.számú melléklete a 2018. január 1-től alkalmazandó vagyonkezelési díj meghatározását 

tartalmazza. 

 

Az 1. és a 2. számú melléklet jelenlegi hiánya nem akadályozza a döntéshozatalt, mivel a szerződés 

lényegi elemét nem érintik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

  

 

 

 

Zalahaláp, 2017. 

 

 

 

         Bedő Lajos Sándor 

            polgármester 
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H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T  

 

                                                              

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint a 18. sorszámú 11-12654-1-001-

00-13 MEKH kóddal rendelkező ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a 

BAKONYKARSZT Zrt.-vel, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. Törvény 5/H. 

§ (1) és 83. § (3a) bekezdése értelmében kötendő szerződés szövegét megtárgyalta és 

elfogadta. A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bedő Lajos 

Sándor polgármestert, hogy Zalahaláp ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozólag a 

BAKONYKARSZT Zrt. és Zalahaláp Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés 

módosítást aláírja. 

 
 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 
 


