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4 .  N a p i r e n d  

ELŐTERJESZTÉS 
Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselőjének megbízása, 

megállapodás kötése 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Tolmács településen az ivóvíz hálózat a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó viziközmű-rendszerhez 
tartozik.  
 
A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a előírja, 
hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés 
szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet 
kell készíteni.   
(A gördülő fejlesztési terv tekintetében, Tolmács település vonatkozásában a képviselő-testület 
1/2016. (I.12.) határozatával döntött.) 
A Vksztv. értelmében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az 
ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz. 
A Vksztv. korábbi (2016. július 3-ig hatályos) 9.§-a alapján1 Balassagyarmat Város Önkormányzata, 
mint – kijelölés hiányában – a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, a törvényi 
előírásnak megfelelően a teljes viziközmű rendszerre vonatkozóan 2016. január 22-én benyújtotta a 
2016-2030 évekre vonatkozó úgynevezett gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz, ez ügyben az eljárás megindult.  
 
2016. július 4-től a hivatkozott Vksztv. 9.§ hatályát vesztette, így Balassagyarmat a továbbiakban- 
mint a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó rendszer törvényi felhatalmazáson alapuló képviselője, 
már nem járhat el.  
Ez alapján, valamint a Vksztv. 5/G.§ (1) bekezdése alapján2 a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal hiánypótlásra szólította fel a viziközmű-rendszerben érintett 54 önkormányzatot, 
arra vonatkozóan, hogy nyújtsák be a képviseletre jogosult önkormányzat megnevezését, valamint az 
erre vonatkozó írásbeli megállapodást. 
 
A képviselő kijelölése és a feltételek meghatározása céljából január 10-én Balassagyarmaton az ivóvíz 
rendszerben érintett önkormányzatok polgármesterei egy megbeszélésen vettek részt, ahol 
Balassagyarmat, mint a Vízellátó rendszerben tulajdonnal rendelkező települések közül a legnagyobb 
lakosságszámmal rendelkező teleülés polgármestere a mellékelt előterjesztést terjesztette az érintett 
települések polgármesterei elé.  
A megbeszélésben az előterjesztésben szereplő pontok elfogadásra kerültek, így Balassagyarmat 
Város Önkormányzata lesz a képviselő, azaz Balassagyarmat Város Önkormányzata jár el a a 
Hivatalnál az 54 érintett önkormányzat nevében. Ezen feladatok elvégzéshez egy fő munkavállaló 
foglalkoztatását fizetik az érintett önkormányzatok Balassagyarmat Város Önkormányzata részére, 
                                                 
1 Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, és a (2) bekezdés nem alkalmazható, akkor az 
érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése érdekében – közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában – maguk közül jelöli ki a képviseletében eljáró 
ellátásért felelőst. Kijelölés hiányában az ellátásért felelősök közössége képviseletében, a legnagyobb lakosságszámmal 
rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el 

2 Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik (a továbbiakban: közös ellátásért 
felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az érintettek az ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban 
megállapodnak 

a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős 
számára meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről, 

b) az ellátásért felelősök képviseletéről. 
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havi 300.000 forint összegben, amit az érintett önkormányzatok a tulajdoni hányaduk arányában 
fizetnek.  
Tolmács Község Önkormányzata a Vízellátó Rendszerben 0,9 %-os a tulajdoni részaránnyal 
rendelkezik , így Tolmács Község Önkormányzatát havi 2.700 Ft hozzájárulás fizetése terheli.  
A megállapodás azt is tartalmazza, hogy amennyiben valamelyik önkormányzat a tőle kért adatot nem 
szolgáltatja, vagy nem megfelelően szolgáltatja, és ez miatt bírság kerül kiszabásra, akkor az a bírság 
az adott önkormányzatot terheli.  
A megbeszélésén az is szóba került, hogy Balassagyarmat írásban jelezni fogja a Hivatal felé, hogy 
nem értünk egyet ezzel a törvényi szabályozással, mert a vagyont át kellett adni az üzemeltető részére, 
és mégis az önkormányzatokat terhele ez a kötelezettség, és ez a szabályozás így nem méltányos.  
 
Erre vonatkozóan kérem a képviselő-testület döntését, a határozati javaslatban foglaltak szerint. 
 
 
Tolmács, 2017. február 3. 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
  
……/2017. (II…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Tolmács 
Község Önkormányzata, mint a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerben tulajdonnal 
rendelkező ellátásért felelős nevében a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G.§ 
(1) bekezdés szerinti, az ellátásért felelősök képviseletére vonatkozó megállapodást a következő 
tartalommal aláírja:  

1. A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselője Balassagyarmat Város 
Önkormányzata. A közös képviselői tisztség lemondással is megszüntethető. A lemondás az év 
végére szólhat, legalább 60 nap lemondási idő közbeiktatásával. 

2. Az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdoni hányaduk arányában összesen havi 300.000 Ft 
költségtérítést fizetnek a közös képviselő részére, a bánkszámlájára történő átutalással. 
(Tolmács Község Önkormányzatának fizetési kötelezettsége – 0,9 % tulajdoni hányad alapján – 
havi 2.700 Ft.) A fizetési kötelezettség érvényesítése érdekében Tolmács Község 
Önkormányzata feljogosítja a közös képviselőt azonnali beszedési megbízás benyújtására. 

3. Az az önkormányzat, amely a közös képviselő írásbeli felhívására a gördülő fejlesztési tervhez 
az adatokat nem, vagy nem megfelelően szolgáltatja, és emiatt bírság kerül kiszabásra, a bírság 
teljes összegét az adott önkormányzat köteles viselni. Több mulasztó esetében az egyenlő 
felosztás elve érvényesül. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 








