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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A BAKONYKARSZT Zrt. 2022. augusztus 11.-i levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, 

hogy a cég az Önkormányzatokkal korábban megkötött üzemeltetési szerződésben foglaltak 

szerint működik, végzi a rábízott feladatokat, azonban az utóbbi években a Zrt. gazdasági 

helyzete és lehetőségei jelentős mértékben megromlottak.  

 

Baumgartner Lajos, a BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatóságának elnöke levelében a következőt 

írta: „Sajnos egyértelműen kijelenthető, hogy a villamos energiaár ilyen szintű emelkedése 

következtében a Társaság működése a jövő esztendőre vonatkozólag veszélybe került, ezáltal 

alapvető szerződéses feladatainak ellátása elháríthatatlan akadályokba fog ütközni!”  

 

Az Ellátásért felelős Önkormányzatoknak 2 lehetősége van: 

1. Tulajdonosi tőkeemelés – tulajdonosi szerkezet nem változik: jogszabályi lehetőség van 

arra, hogy az Ellátásért felelősök a BAKONYKARSZT Zrt.-be pótbefizetéseket 

eszközölhetnek, azonban az Önkormányzatok jelenlegi helyzetében ez nem reális 

alternatíva. 

2. Integráció – tulajdonosi szerkezet változik: A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX törvény 2021. 06. 13.-i módosítása lehetőséget teremtett arra, hogy integrációs 

program keretében a víziközműszolgáltatást, mint az önkormányzati közfeladatot az 

Ellátásért felelősök az állam részére önkéntesen, ingyenesen átadják. 

 

A víziközmű vagyon az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozik, 

az önkormányzati képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat, így testületi 

döntést kell hozni magáról a programban való részvételről, majd ezt követően külön 

megállapodásokat kell kötni a víziközmű vagyon és működtető vagyon, valamint a fel nem 

használt fejlesztési források államra történő ingyenes átruházásáról, továbbá a Vksztv. által 

biztosított kereteken belül az önkormányzattal szolgáltatási jogviszonyban álló társaságban 

fennálló tulajdoni részesedés állam javára történő átruházásáról. 

 

Ahhoz, hogy az integrációs programban való részvétel feltételei megteremtődjenek, szükséges 

volt 2022. augusztus 29-ig egy előzetes szándéknyilatkozatot tenni a Nemzeti Vízművek Zrt. 

irányába arról, hogy az integrációs folyamatban részt kívánunk venni. A Tisztelt Képviselő-

testülettel történt egyeztetés után az aláírt szándéknyilatkozat a BAKONYKARSZT Zrt. részére 

2022. augusztus 19.-én továbbításra került. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati 

javaslatot fogadja el.  

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H §-ban foglaltakra tekintettel hozzájárul az 

önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló 

ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházásra irányuló Integrációs 

Programban való részvételhez. 

 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

Hegymagas, 2022. augusztus 24. 

 

Gyurka Miklósné     

     polgármester 

 


