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Vagtonkezelési díjak elszámolása
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Mint ahogy azÖn előtt is bizonyára ismert, a2017. évi CCIX. sz. törvény
,,aviziközműszolgáltatásról" (továbbiakban: Vksztv.) 2015. július 24-től hatályos módósítása aközművagYon értékmeghatározását elhalasztotta és egy későbbi időpontban (20lg. december
31.) határona meg annak elkészítésihatáridejét. Ennek következtéb en az Ellátásért felelős OnkormánYzatok visszavonták korábbi megbízásukat, melyben a vagyonértékelés
elkészítésével
a BAKONYKAR SZT Zrt-t bínák meg.

A

Társaság lgazgatősága és Felügyelő Bizottsága már korábban

ülésén- hozott határozata értelmében:

-

2013. december 18-i

4,9/-2013- (XII. I8.I ,z Ig. és 34/2013. (XII.I8) sz" FEB hotőrozat
A BAKONYKARSZT Zrt, Igazgatósága és Felügllelő aiiottxiga
iavasolja, hog,l a Társaság az ellátásértfelelősökkel szembenfennállófejlesztésiforrások eglenlegű*a Társaság
hosszti tóuú kljtelezettségeinek csökkenéseként, vagl növeléseként, a, elszá-molás egyenlegétől JÜggően tartsa nyílván. A követelés/tartozós elszámolasa a vaglonkezeleŰ' dtllal
szemben történjen. A tartozástfelhalmozó ellátásértfelelősök az őket Űgiltető vag1lonkezelési díjból ,,törlesszék" a Tórsaság felé kötelezettségeiket, A kaveteíésselreiáekező
ellótasért felelősök víziközművein pedig a megtérülő ,,tirtozós "
fí)ggvényébena Társaság
v

íz i kö z mű fej l e s zt és t haj t s on v égr e

a kOv

e t e l és

mér t ékéig.

Ezt kÖvetően a BAKONYKARSZT Zrt. megküldte azÖnkormányzatokrészére a fennálló tartozásokróllkövetelésekről szóló kimutatásokat, legutóbb ez év nyaránküldtünk erről
egy aktuális elszámolást.

Az elmaradt vagyonértékeléskövetkeztébenelszámolási kötelezettsége keletkezett Társaságunknak, hiszen aKözgyűlés döntése értelmében a vagyonkezelési díjak _ 2013;2014
évek vonatkozásában- nem kerültek kifizetésre, ezekavagyonértékelés fedezetétképez-

ték voLna.

Uzemegységek:

8400 Ajka, Fő űt 62, Tel.: 88/3 12-166,Fax:881312-567
8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C Tei./Fax: 881264-355
8522 Nemesgörzsöny,
Zrinyi u. 29. Tel.: 891349-690

8100 Várpalota, Péti út 1. Tei.: 88/471-710, Fax: 8814.7I-444
8200 Veszprém, Pápai út 4 1 . Tel, : 88l 425-099, F ax: 88l 425 -498
8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Tel.: 881416-469,Fax:881414-666
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A kialakult helyzet rendezésére azlgazgatőság

a következőhatározatot

hozta:

25/2015. (VI. 24.I sz" Ig. határozat
vaglonértékeléselhalasztása esetén, azokkal az Ellótásért felelősökkel,

A

akik korábbi

megbízásukat visszallonják, a BAKONYKÁRSZT Zrt. a visszavonásról szóló képviselőtestületi határozat kézhemételétkövető 30 munkanapon belül elszámol, a 2014. december
31. fordulónapig megképződött vag1lonkezelési díjjal, a 49/2013. 6n. 1B.) számú IG és
34/2013. (XII. l8.) számú FEB határozatokbanfoglalt előírósolcrtakmegfelelően.

Ezek az elszámolások folyamatosan megtörtérrrrek, a beérkezett megbízások visszavonásának f,iggvényében.

Ezek után szükségessé válik a vagyonkezelési díj jövőbeni rendezése. Mivel a Vksztv. a
használali díjak tekintetében megtiltja annak más irányú felhasználását (18. §), valamint
előírja a gördülő fejlesztési terv készítését(11. §), ezért az|gazgatőság a következő ajánlást fogalmaáa meg azEllátásért felelősök irányába:
28/2015. (X.01.I sz,Ie. határozat
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatósága javasolja cz Ellátásért Felelősölcrtek, hogl 20Iő. január I-jét követően, akilcnek nincs -fejlesztésiforrós vonatkozásában - tartozásuk a BAKONYKARSZT Zrt. felé, a vaglonkezelési díjat - mintfejlesztési

hagyjók a Társaságnál. Az így képződött forrást a Társaság köteles a gördülő
fejlesztési terv forrásai közöU szerepeltetni és az Ellátásért Felelőssel történő egleztetést
követően az Ellátósért Felelős tulajdonát képező, de a Társaság vaglonkezelésében lévő

forrást

v

-

íz ikö z mű

fej

l e s zt és r e

fordítani.

Kérem Tisáelt Polgármester Urat/Hölgyet, hogy amennyiben egyetért a fentebb megfogalmazottjavaslattal, űgy azt Társaságunk felé mielőbb jelezni szíveskedjen annak érdekében, hogy 20i6-tól a vagyonkezelési díjak elszámolását határozatuknak megfelelően
tudjuk végrehajtani.

Kérem, hogy döntésükről legkésőbb 2015. december 31-ig szíveskedjen tájékoztatni.
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