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5.Napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Víziközmű vagyon (vízórák) átadás-átvétele
Tisztelt Képviselő-testület!
2014. december 29-én a Soproni Vízmű Zrt megkereste az Önkormányzatokat, hogy jogszabálymódosítás 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-ot jelentett volna. Az önkormányzatunk, akkor döntést hozott, hogy térítésmentesen átadja a
Soproni Vízmű Zrt-nek a bekötési vízmérőket, hogy a továbbiakban is a Vízmű fizesse a hitelesítés,
csere költségeit.
2015. decemberében jogszabályváltozás következtében lehetőség van arra, hogy a Vízmű tulajdon
nélkül, de szolgáltatási szerződés alapján viselje az órákkal kapcsolatos költségeket.
Ezt a módosítást a Magyar Energetikai-és Közmű-szabályozási Hivatal is jóváhagyta, így lehetőség
van arra, hogy átvegye az önkormányzat ismét térítés nélkül a tulajdonába a vízórákat (nő az
önkormányzat vagyona, növekszik az utána megállapított bérleti díj összege), de úgy, hogy a
hitelesítéssel és a cserével kapcsolatos költségeket a szolgáltató Vízmű viseli.
Ilyen előzmények után született a 2017. februári ülésen az a döntés, hogy a vízórákat az
önkormányzat térítésmentesen átveszi.
A Soproni Vízmű Zrt. 2017. április végén egy külön levélben ( 1. számú melléklet ) értesített arról,
hogy vizsgálja felül az önkormányzat a döntését, mivel az önkormányzat többsége vagy nem jelzett
vissza, vagy azt jelezte, hogy nem kívánja visszavenni a vízmérőket. Leírta a szolgáltató, hogy az
egységes kezelés mindenki érdeke, és maradjanak a vízmérők társasági tulajdonban.
Javasolom, a mellékelt levél alapján is (1. és 2. számú melléklet), hogy ne vegyük vissza a
vízmérőket. A februári döntés alapján még nem valósult meg az adásvétel, így csak módosítanunk kell
a korábbi döntésünket.
……./2017.(……) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási
területén rendszerfüggetlen elemnek minősülő, bekötési vízmérőket nem veszi át tulajdonba a
Soproni Vízmű Zrt-től.
A képviselő-testület jelen határozattal módosítja a 2017. február 23-án hozott határozatát.
A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt
értesítse.
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