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Soproni Vízmű Zrt-vel kötött szerződések módosításáról szóló döntés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Soproni Vízmű Zrt. (továbbiakban Vízmű) 2016. április 19. napján érkezett levelében
kereste meg az érintett önkormányzatokat a víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés és
ahhoz kapcsolódó szerződések módosításának megbeszélésére. A változtatások ismertetésére
2016. április 25-én, 11 órakor került sor a fertőszentmiklósi hivatalban, melyen szermélyesen
képviseltem Önkormányzatunkat. A tájékoztatón elhangzottak szerint a legtöbb módosításra
törvényi változások, illetve a Soproni Vízmű Zrt. felügyeleti szervének, a Magyar Energetikai
és Közműszabályozási Hivatal előírásai miatt kerül sor, de egy-egy pontot külön is kiemeltek
a módosítások közül.
Rádonyi László vezérigazgató úr az alábbiakról tájékoztatta az önkormányzatokat:
a) A tavalyi évben megvalósított víziközmű elemek összevonásával, megszüntetésével
kapcsolatos átvezetések, mely tartalmazza a Nagycenk Térségi Szennyvízelvezető és
Tisztító Rendszer megszüntetését, illetve, hogy a megszűnt Nagycenki Rendszer 7
tulajdonos önkormányzatából 5 a Nagylózsi Rendszerhez került át.
b) A nem eseményvezérelt beruházások elszámolása nem tulajdonosi arányban fog
történni, hanem forrásarányosan, azaz, az a település számolná el, amely a beruházást
megvalósította.
c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedése továbbiakban is a Vízmű feladata lesz,
azonban annak felhasználása közvetlenül az önkormányzatokat illeti meg.
d) Víztornyokon távközlési berendezések kiépítéséhez kapcsolódó bérleti szerződések
többoldalú megkötését is biztosítják, azaz a szerződésből nem kívánják kizárni az
önkormányzatokat.
e) A bekötési vízmérők cseréje és hitelesítése a Vízmű kötelessége és költsége lesz.
f) A vagyonértékelés megtörténtével a tényleges vagyonérték lett felmérve, nőtt a
vagyon mértéke, a vagyonnyilvántartás költsége 0,35 %-ról 0,24 %-ra módosulna úgy,
hogy az egyes önkormányzatok költsége ne, vagy csak nagyon minimális mértékben
változzon.
g) A gördülő fejlesztési tervet az önkormányzatok helyett a Vízmű készíti el és adja be a
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére.
A vezérigazgató úr kérése alapján - tekintettel arra, hogy a szerződéseket minden érintett
önkormányzat aláírásával ellátva 2016. május 31-ig kell továbbítaniuk – az önkormányzati
felhatalmazásokat május hónapban kell az érintett önkormányzatoknak meghozni.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Vízmű által készített összefoglaló.
A szerződés-tervezetek a nagy terjedelem miatt nem kerültek kiküldésre a Hivatalban
megtekinthetők.
A kérem a T. képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjenek.
1. …../2016. …) önkormányzat határozat :
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az érintett
önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét
képező bérleti-üzemeltetési szerződés tartalmával, és annak aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2016. május 31.
2.: …../2016. …) önkormányzat határozat :
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az érintett
önkormányzatok között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét képező víziközműfejlesztési együttműködésről szóló megállapodás módosításának tartalmával egységes
szerkezetbe foglalva, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2016. május 31.
3.: …../2016. …) önkormányzat határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett
önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét
képező beruházási vállalkozási keretszerződés módosítását egységes szerkezetbe foglalva és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2016. május 31.
4.: …../2016. …) önkormányzat határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett
önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét
képező vagyon nyilvántartási vállalkozási szerződés módosítását egységes szerkezetbe
foglalva és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2016. május 31.
Nagycenk, 2016. május 18.
Csorba János
polgármester

