Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu

Előterjesztés
Hegykő térségében lévő vízellátó rendszerek összevonása
A Soproni Vízmű Zrt megkereste Önkormányzatunkat, hogy a Hegykő
térségében található három vízellátó rendszerekben, mely a Regionális
Vízrendszer, Fertőmenti Térségi Vízellátó Rendszer és Sopron Térségi Vízellátó
rendszerek, lévő Önkormányzatunkat megillető tulajdonjogot 16 önkormányzat
részére értékesítsük.

(1. számú melléklet, Vízmű által megküldött komplett

anyag) .

A három vízellátó rendszer műszakilag nem választható szét, és ezért javasolja a
Vízmű a vagyonjogi összevonást is. A Regionális Vízrendszer 19 tulajdonosa
közül három önkormányzatnak, (mely a Nagycenk, Pereszteg, Pinnye
Önkormányzatok) nincs tulajdonjoga sem a Fertőmenti Térségi Vízellátó
Rendszerben, sem a Sopron Térségi Vízellátó Rendszerben.

A Regionális Vízrendszer 2002. év óta csak kiegészítő rendszerként működik,
feladata alig van. A három szóban forgó önkormányzatnak a tényleges
ivóvízellátását egy műszakilag teljesen független vízellátó rendszer biztosítja. A
helyi ivóvízellátás és szennyvízelvezetés ezeken a településeken ugyanazon a
színvonalon biztosítva van, és marad is a 3 vízrendszer tulajdonjogi összevonása
után.
A Hegykő Térségi Vízrendszerek tulajdonosai, a 16 önkormányzat a bérleti
díjának terhére vásárolná meg a három önkormányzat vagyoni részét a
Regionális Vízrendszerben. A befolyt vagyoni összeg Nagycenk esetében (mely
a vízrendszer és a pályázati projekt együttes összeg) 13.057.538,- Ft. Ez az
összeg bekerülne az önkormányzatok közös pénzügyi alapjába, melynek
felhasználására önkormányzatunk a szakértői bizottság felé javaslatot tehet.
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önkormányzatunk esetében javaslat lehet a Szakértői Bizottság felé, hogy a
Szigetvári és a Játszótéri átemelő felújítása, kiváltása részben ebből a pénzből
történjen.
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert az
előterjesztés 3. számú melléklet szerinti jognyilatkozatának megtételére.

………./2014.(…..) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Regionális Vízrendszer, valamint az Aqua Burgenland Projekt
Önkormányzatunk tulajdonában lévő vagyonát, a Regionális Vízrendszeren
tulajdonos többi 16 önkormányzat részére el kívánja adni a Sopron Vízmű Zrt
által kimutatott vagyoni értéken.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló
nyilatkozatot a Vízmű felé megtegye.
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