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Tisztelt Képviselő-testület!
A Baranya-Víz Zrt. mint a Mohács-Víz Kft. és a Komló-Víz Kft. általános jogutódja kereste
meg önkormányzatunkat a víziközmű-szolgáltatással összefüggésben kötött üzemeltetési
szerződésben rögzített eszközhasználati díjakkal kapcsolatban. (1. sz. melléklet)
A kistérségi szennyvízberuházást megelőzően az akkori (jogelőd) víziközmű-szolgáltató
Komló-Víz Kft. tagönkormányzatai döntöttek arról, hogy a Komló-Víz Kft. 20 éves lejárattal
hitelt vegyen fel. A hitel összegéből a Komló-Víz Kft. 20 évre előre kifizette az
önkormányzatoknak a megépítendő közmű használatáért fizetendő bérleti és eszközhasználati
díjat, amely összeg által biztosítottá vált az önkormányzatok részéről fizetendő önrész forrása.
A kidolgozott koncepció alapján a szolgáltató közművel kapcsolatos jövőben felmerülő
költségei az önkormányzat döntésén alapuló víz- és csatornadíjból térült volna meg, illetve a
szolgáltatót az új rendszer fenntartásával összefüggésben várhatóan 10-20 évig nem terheli
rekonstrukciós többletköltség, viszont ezzel szemben a rendszer többletbevételt termel.
A 2011. évben jelentős változáson ment keresztül a víziközmű-szolgáltatást szabályozó jogi
környezet. A jogalkotó elvonta az önkormányzatok díjmegállapító jogkörét, és a Magyar
Energia- és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hatáskörébe utalta azt. Ezzel egy időben a
rezsicsökkentésről szóló törvénnyel összhangban befagyasztotta a 2011-ben alkalmazott
díjakat, továbbá rendkívül magas közműadó fizetésére kötelezte a víziközmű-szolgáltatókat.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény pedig egy lakosságszámon
alapuló, úgynevezett felhasználói egyenértékhez kötötte a víziközmű-szolgáltatatói
tevékenység folytatását. Mindezek hatására, a jogszabályoknak történő megfelelés érdekében
indult meg a helyi szolgáltatás rendszerének alapvető átszervezése. Első lépésként a MohácsVíz Kft. egy beolvadás-átalakulás kertében Baranya-Víz Zrt.-vé alakult, majd a Komló-Víz
Kft. is beolvadt a Baranya-Víz Zrt.-be. A felhasználói egyenérték az átalakulások
eredményeként megfelel az előírtnak, azonban a víziközmű-szolgáltatást szabályozó
jogszabályok egy olyan környezetet teremtettek, melyben az önkormányzati tulajdonú
szolgáltatók folyamatos működése és a szolgáltatás zavartalan biztosítása nehezen
fenntartható.
2014-ben a Mohács-Víz Kft. azzal a kéréssel fordult a társaság tagönkormányzataihoz, hogy
az előirányzott veszteségek mérséklése, valamint a cég további működése érdekében

tulajdonosi jogkörben eljárva döntsenek a szolgáltató által az önkormányzatok felé fizetendő
kötelezően egységes eszközhasználati díjak csökkentéséről. Az önkormányzatok a kérésnek
eleget téve, a Baranya-Víz Zrt.-vé történő átalakulás zavartalan lefolytatása céljával, és a
víziközmű-szolgáltatás további megbízható ellátását szem előtt tartva, taggyűlési határozatban
döntöttek arról, hogy a 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban a lakosság felé kiszámlázott víz- és
csatornadíj éves árbevételének 10 %-ában állapítják meg minden önkormányzatnál a bérleti
díjat.
Komló Város Önkormányzat átvállalta a Komlói Üzemigazgatósághoz tartozó
önkormányzatok 2014. évi eszközhasználati díj csökkentésével járó költségeit, olyan módon,
hogy a többletterhek megtérítésére a hitel lejáratát, azaz a 2026. évet követően tart igényt.
A Baranya-Víz Zrt. ügyvezetése az aktuális megkeresésében levezeti, hogy a 2006. évben a
víziközmű-szolgáltató jogelődje az akkor hatályos bérleti díjakkal számítva teljesítette 20 évre
előre a bérleti és eszközhasználati díjat az önkormányzatok részére. Azzal, hogy a 2014. évtől
a társaság tulajdonos önkormányzatai a cég kezdeményezésére egységesen lecsökkentették a
bérleti és eszközhasználati díjak mérték, ezzel a szolgáltatónak túlfizetése, így az
önkormányzatok irányába követelése keletkezett. Az önkormányzatok partnerek voltak abban,
hogy alacsonyabb eszközhasználati díjat határozzanak meg a cég likviditása érdekében
Erre vonatkozóan a Zrt. megküldte részemre az eszközhasználati díj rendezése tárgyában
előkészített megállapodást (2. sz. melléklet), mely alapján önkormányzatunktól a 2015. évre
1.299.093,- Ft, a 2016. évre pedig 1.263.093,- Ft, összesen tehát 2.562.186,- Ft
eszközhasználati díj különbözetet követel önkormányzatunktól.
A megállapodásban rögzítésre került, hogy az önkormányzat a fenti összeget 2017. december
31. napjáig teljesíti a Zrt. részére, azonban a fizetési kötelezettség határidőben történő
teljesítésére csak abban az esetben tud sor kerülni, ha Mánfa Község Önkormányzat a
központi költségvetés terhére 2017. évben legalább a fizetési kötelezettség mértékét elérő
kiegészítő működési támogatást nyer el.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk nem jogosult kiegészítő
működési támogatás iránti pályázat benyújtására, illetve a támogatás feltételeinek önmagában
ez a követelés nem felel meg (mivel az nem jogerős bírósági végzésen alapul), a
költségvetésünkben pedig ilyen jellegű és mértékű összeg betervezésére nem került sor, ezért
e kötelezettség határidőben történő teljesítésére nem látok lehetőséget.
Hangsúlyozom, hogy Mánfa Község Önkormányzat mint a víziközmű-szolgáltatás
vonatkozásában ellátásra kötelezett önkormányzat, és a víziközmű-szolgáltató társaság felelős
tulajdonosa, a cég üzemeltetése és a feladat-ellátás biztosítása érdekében minden
megkeresésre pozitívan reagált, minden hozzá intézett kérésnek eleget tett. Az
önkormányzatot illető bérleti és eszközhasználati díj mérséklése mellett is a társaság
működőképességének fenntartása, illetve a veszteség elkerülése céljával döntött. Az
eszközhasználati díj különbözetére önkormányzatunk nem vállalt megelőzően kötelezettséget,
és a feladatellátás feltételeinek változása a területre irányadó központi szabályozás
módosulásának következménye, önhibánkon kívül kerültünk tehát ebbe a helyzetbe.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és határozati
javaslatot támogatni szíveskedjék!
Határozati

j a v a s l a t:

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta a „Döntés víziközműszolgáltatással összefüggő eszközhasználati díjról” című előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
1. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat rendkívüli kiegészítő
működési támogatás iránti pályázat benyújtására nem jogosult. A Baranya-Víz Zrt.
által 2017. júniusban közölt – a 2015. és 2016. évi eszközhasználati díj követelés
önmagában a támogatás feltételeinek nem felel meg (mivel az nem jogerős bírósági
végzésen alapul). Mindezeket figyelembe véve megállapítja továbbá, hogy tárgyéven
belül ennek a követelésnek a kiegyenlítésére Mánfa Község Önkormányzatának nincs
módja, és ezért az előterjesztés mellékletét képező megállapodást sem tudja elfogadni
és aláírni.
2. A képviselő-testület kimondja, hogy Mánfa Község Önkormányzat önhibáján kívül, a
víziközmű-szolgáltatásra irányadó központi szabályozás megváltozása miatt került
jelen helyzetébe, és a víziközmű-szolgáltató működésének fenntartása, illetve a
feladat-ellátás zavartalan biztosítása érdekében kényszerült a bérleti és
eszközhasználati díjak csökkentése mellett dönteni.
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