Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. november 27-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj elszámolásával kapcsolatos
megállapodás elfogadása
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Baranya-víz Zrt. 2019.november 6. napon kelt levelében „Eszközhasználati díj elszámolás”
tárgyában az alábbiakról tájékoztatta az Önkormányzatot:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a BARANYA-VÍZ Víziközmű
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál átfogó hatósági ellenőrzést hajtott végre
2017.01.01. és 2019.01.21. közötti időtartamra, melynek tárgyát az alábbiak képezték:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

általános jogi megfelelőség vizsgálat
személyi állomány megfelelősége
vízközmű-rendszerek vizsgálata
közgazdasági viszonyok vizsgálata
szervezeti működés vizsgálata
műszaki eszközfelkészültség vizsgálata
szervezeti, logisztikai képességek vizsgálata
Gördülő Fejlesztési terv vizsgálata

A fentiek alapján a vizsgálat kiterjedt Szászvár, Máza, Egyházaskozár, Magyarszék és Mánfa
községek tekintetében az eszközhasználati díjak elszámolására és pénzügyi rendezésére is.
A
MEKH nem tartotta megfelelőnek az elszámolást, ezért a VKEFFO_2019/786-74 (2019) számú
határozatában felhívta a BARANYA-VÍZ Zrt. figyelmét, hogy a 2017. évi eszközhasználati díjak
vonatkozásában nevezett önkormányzatokkal 2019. december 31. napjáig számoljon el, és erről a
Hivatalt tájékoztassa.
Mánfa Község Önkormányzata minden évre vonatkozóan külön megállapodásban rögzíti az
eszközhasználati díj elszámolását. A 2018. június 20 napján kelt megállapodás 4. pontja szerint (1.
számú melléklet) a 2017. évre vonatkozó eszközhasználati díjra is megállapodást szükséges kötni a
2. számú melléklet szerinti tartalommal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozat javaslatot
elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta „Baranya-Víz Zrt.
eszközhasználati díj elszámolásával kapcsolatos megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
1. Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Baranya-Víz Zrt. és
Mánfa Község Önkormányzata közötti 2017. évre vonatkozó eszközhasználati díj
elszámolásával kapcsolatos, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Takács Zsolt polgármester
Mánfa, 2019. november 25.
Takács Zsolt
polgármester
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1.

számú melléklet
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2.

számú melléklet

Megállapodás
amely létrejött egyrészről a BARANYA-VÍZ Zrt. (Cg. 02-10-060389., székhely: 7700 Mohács, Budapesti ou. 1.)
képviseli Csollák István vezérigazgató, mint
üzemeltető,
másrészről Mánfa Község Önkormányzata (törzsszáma: 736107, székhely: 7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58., adószám:
15736101-1-02) képviseli Takács Zsolt polgármester, mint
ellátásért felelős Önkormányzat
között az alábbi feltételek szerint.

-

Előzmények:

I./A Felek egymással 2018. június 20. napján megállapodást kötöttek az alábbi tartalommal:
9.) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) VKEFFO_2018/2164-2 (2018)
sz. határozatával megállapította, hogy a Szolgáltató jogelődje a MOHÁCS-VÍZ Kft. 33/2014.(XII.11.) Tgyh-val
bevezetett és a Szolgáltató által továbbiakban alkalmazott használati díj az üzemeltetési szerződésekben nem
került átvezetésre, ezért alkalmazásuk ilyen módon nem megfelelő.
10.) A MEKH határozat szerint a Hivatal felszólította a Szolgáltatót, hogy a 2015. 07. 01.-én hatályos üzemeltetési
szerződésben meghatározott használati díjak alapul vételével számolja el a 2015. évi eszközhasználati díjat és
a díjeltérés tekintetében 2018. 12. 31.-ig számoljanak el egymással.
11.) Felek a használati díj tekintetében az alábbiak szerint számolnak el egymással:
A Felek egyező akarattal az elszámolás alapjául tekintik az eddig kiszámlázott eszközhasználati és bérleti díjat,
a 2015. évi eszközhasználati díj mértékét az érintett időszakra vonatkozóan elszámoltnak, pénzügyileg
rendezettnek tekintik, utólagos igényt ezzel kapcsolatban egymás felé nem támasztanak.
12.) A Felek a 2015. évi díjra vonatkozó elszámolásukat irányadónak tekintik a 2015. évet követő évekre
vonatkozóan is addig, ameddig a törvényi felhatalmazás alapján a MEKH Elnöke rendeletben meg nem
határozza az irányadó használati díjat.
13.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók.
14.) Felek a jelen megállapodást átolvasták és akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.
I./B. Felek megállapítják, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH)
VKEFFO_2019/786-74 (2019) sz. határozatával felhívta az üzemeltetőt arra, hogy a fentnevezett ellátásért felelős
Önkormányzattal a 2017. évre vonatkozó eszközhasználati díj tekintetében – 2019. december 31.-ig – számoljon el.
II. Megállapodás
A fentiek előre bocsátása után a szerződő felek – különös figyelemmel az I./A. alatti megállapodás 4. pontjában írt
rendelkezésére és a MEKH Elnökének a tárgyban hozandó rendelete hiányára – megállapodnak abban, hogy a 2017.
évi eszközhasználati díj mértékét az érintett időszakra vonatkozóan elszámoltnak, pénzügyileg rendezettnek
tekintik – az elszámolás alapjául az eddig kiszámlázott eszközhasználati és bérleti díjat elfogadva -, s utólagos
igényt ezzel kapcsolatban egymás felé nem támasztanak.
Felek a jelen megállapodást átolvasták és akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. Felek képviselői
kijelentik, hogy képviseleti joguk teljes, a jelen megállapodás aláírására jogosultak.
Kelt : Mohács, 2019 november ………

…………………………………….
BARANYA-VÍZ Zrt.
képv: Csollák István vezérigazgató
üzemeltető

……………………………………
Mánfa Község Önkormányzata
képv: Takács Zolt polgármester
ellátásért felelős Önkormányzat
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