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Tárgy. hozzájárulás víziközmű-szolgáltatási dü alkalmazásához Nyárlőrinc település
vonatkozásában

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pát pápa
tér 7.; a továbbiakban: Hivatal) a BÁCSViZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (székhely:
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.; képviseli: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató; a továbbiakban:
Ügyfél) eltérő díj alkalmazásához való hozzájárulás iránti kérelmére indult eljárásban
meghozta a következő

HATÁROZATOT,

A Hivatal Nyárlőrinc településen korábban nem nyújtott vízikčzmű-szolgáltatás (közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítás) vonatkozásában a kérelemben foglaltaknak

helyt ad

és alábbi víziközmű-szolgáltatási díjak aűkalmazásához hozajárul:

14KEC0łes-4ő
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Vízmérő névle Ft/hó
NA 13-tól 25-i 98
NA 30-i

NA 50-i
NA 80-i
NA 100-'
NA 150-•
NA 200-'

ztással
Lakossá i
Nem lakossá i

149
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436

1 019
2 356
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350
437

Az Ügyfél a Hivatal határozatában meghatározott víziközmü-szolgáltatási díjakat a
határozat jogerőre emelkedését követően alkalmazhatja.
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MAGYAR És HOZZÁJÁRULÁS KORÁBBAN NEM NYÚJTOTT BÁCSVIZ

HIVATAL VžlKöZM1.:• SZOLGÁLTATÁS
8203 T TOZRT.

Ilen bírósá i felülvizs álatnak van he e a besités számított

__3Lnapoa&ICILA keresetet a Fáv I őzigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve 
A
a

Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya 

közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás taMsát

az ügyféf a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság — az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály

megsértésének kWételével — jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási

döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. A terjes

személyes illetékmentességben nem részesülők számára a bírósági felülvizsgálati eljárás

ilidéke 30 000 Ft, melynek előzetes megfizetése alól jövedelmi és vagyoni viszonyaikra

tekintet nélkül mentesülnek a felek.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a honiapján történö közétételéről.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2013. július 24-én érkezett, VKAFOu02-2013/50-I (2013) számú beadványában a

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksüv.) 76. S (3)

bekezdése alapján korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáłtatás víziközmű-szolgáEtatási

djának alkalmazásához való hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz Nyárlőrinc

településre vonatkozóan.

A Hivatal a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy az Ügyfél kérelmére víziközmű-

szolgáltatói működési engedély kiadása tárgyában VKFSFO_02 2013/445 ügyszámon,

Nyárlőrinc település tekintetében eljárás indult. A közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. töNény (a továbbiakban: Keto) 32. S

(1) bekezdése értelmében, ha az ügy érdemi eidöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától

függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak

az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági dőntése nélkül megdapozotan nem

dönthetö el. a hatóság az eljárást felfüggeszti- A Hivatal fentiek alapján a

VKAFO 022013/50 úgyszámú etjárást felfüggesztette a víziközmű-szolgáttatói működési

engedély kiadásáig.

A Hivatal 2013. november 6-án 1974/2013. határozatszámon víziközmű-szolgáltatói

működési engedélyt adott ki Ügyfél részére,

3

A Kéretemben foglaltak vizsgálata után a Hivatal a fent megjelölt viziközmű-
szolgáltatási díj jóváhagyását javasolja és kéri a Tisztelt Miniszter Asszony
egyetértését.

Budapest, 2014. február

Tisztelettel:
d. Ldlos

eln

A javaslatot támogatom / nem támogatom.

Budapest, dátum OV , -

Németh L4zlóné
nemzeti fejlesztéi miniszter

Melléklotek•
A djat jóváhagyó határozat-tervezet
A döntés előkészítés során végzett számítások
A kéretem és annak meflékletei

Kapják
1 J Nemzeti F*sztési Minisztérium
2J Hivatat, Iraůár

(1 példány)
(2 példány)
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A Vksztv, 76. S (3) bekezdése értelmében a Hivatal a miniszterrel egyetértésben a

jogszabályban rögzített szolgáitatásí díjtól eltérő díj alkalmazásához való hozzájárulást adhat

a viziközmű-szolgáltató kérelmére abban az esetben, ha a településen beruházás keretében

megvalósult, olyan víziközmüvet helyemek üzembe, amelynek eredményeként addig nem

nyújtott víziközmü-szolgáltatás kerül bevezetésre.

A viüözmű-szoIgáEtatónak Vksztv- 76. S (4) bekezdése alapján a kérelemben részletesen

és teljeskörűen alá keli támasztani, hogy a 62 S (1) bekezdésében és a (3) bekezdésben

foglaltakra figyelemmel - az adott dg megváltoztatását mely körülmények és milyen

mértékben indokolják. A wsztv. 76. S (5) bekezdése értelmében a Hivatal a düemelésre

vonatkozó kezdeményezést közigazgatási hatósági eljárás keretében negyvenöt napon belül

bírája el. A Hivatal a kezdeményezésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja a díjemelés

mértékét azzal. hogy az a kezdeményezésben megjeEölt mértéknél nem lehet magasabb.

Nyárlőrinc település Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújtott be

a KEOP — 1.2.0 programra, amelyet az Irányító Hatóság elbírált és vissza nem térítendő

támogatásban részesített. A KEOP-12.0/2709-2011-0002 azonosítószámmal ellátot projekt

Támogatási Szerződését 2011. szeptember 16-án írták alá a felek. A beruházás keretein

belül létrejött szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatoma hálózat próbaüzeme 2013. július

25-én kezdödött, Kérelmében az Űgyfél arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy az érintett

vrziközművekre a vagyonértékelés elkész01t. azonban még nem tekinthető véglegesnek,

mivel a Közreműködő Szervezet még nem hagyta jóvá. Előadta továbbá* hogy a bérleti-

Űzemehetési konstrukció esetében az Üzemeltetési szerződés lényeges tartalmi eleme a

pótlás felújítás fedezeteként szorgáló használati díj (bérleti díj, melynek összegét a felek

közös nyilatkozatban rögzítették. Az Ügyfél a kérelméhez csatolta az új víziközmü-

szolgáltatás díjára vonatkozó részletes számításokat, kizárólag a víziközmű-szoigáltatás

kapcsán felmerütö üzemeltetési költségeket feltontetve- A kalkulációban bemutatta az

alkalmazott elveket, módszereket, az üzemeltetési költségeket. továbbá javaslatot tett a

víüözmű-szolgáltatási díjakra.
Nyárlőrincen 2280 fő bejelentett lakos veheti igénybe a kiépítet szolgáltatást.

hozzávetőlegesen 755 db lakossági és 33 db nem lakossági bekötésen.

A Hivatal megvizsgálta a beadványt, és az abban bemutatott támogatási szerződést,

vagyonértékebést, pótlási tervet, költség-haszonelemzést, valamint a részletes leírássaE

bemutatott javasolt árazó modellt számszakilag és műszaki tartalom szerint megfelelőnek és

elfogadhatónak találta.

MAGYAR ENERGETVvAź ES HOZZÁJÁRULÁS KORÁBBAN NEM NYÚJTOTT
KozMŮ-sme$LYOZAs1 HIVATAL VíZtKöZMů- SZOLGÁLTATÁS
HAT LJ AK o

BÁCSVIZ

*ALT Tó 7

Az Ügyfél tárgyi ügyben benyújtott kérelmében előadta, hogy Nyárlőrinc település
közműves szennyvízelvezetését és -tisztítását ellátó víziközmű-rendszerének próbaüzeme
2014. január 26-án befejeződk Fentiek figyelembe vételével az Ügyfél az a3ábbiak szerint
kérte a víziközmü-szolgáltatási díj (alapdgt fogyasztással arányos díj) elfogadását:
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A Vksztv. 76. S (3) bekezdése értelmében a Hivatal a miniszterrel egyetértésben a
jogszabályban rögzített szolgáltatási díjtól eltérő díj alkalmazásához való hozzájárulást
adhat a kérelmére abban az esetben, ha a településen beruházás
keretében megvalósult, olyan víziközmüvet helyeznek üzembe, amelynek eredményeként
addig nem nyújtott víziközmü-szolgáltatás kerül bevezetésre. A Vksztv. 76 S-ának (4)
bekezdése alapján a kérelemben részletesen és teljeskörűen alá kell támasztani, hogy — a
62. S (I) bekezdésében és a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel — az adott dj
megváltoztatását mely körülmények és milyen mértékben indokolják.

A kérefrnet a Hivatal megvizsgálta, és megállapította, hogy korábban nem nyújtot
szolgáltatás kerül bevezetésre Nyárlőrinc településem A kéreremben előadott
kalkulációkat, a alátámasztó adatokat Hivatal hiányosnak találta, így
tényállás tisztázásra hívta fei ügyfelet a VKAFO_02_2013/50-2 (2013) végzésében
meghatározottak szerint.

Az Ügyfél a Hivatal á!tal a tényállás tisztázása érdekében kért elemzéseket, kimutatásokat
és adatokat 2013. november 5-én benyújtotta-

A Hivatal a tényállás további tisztázásra hívta fel Ügyfelet a VKAFO 02 2013/50-5 (2013)
számú végzésében meghatározottak szerint

Az ügyfél a Hivatal által a tényállás tisztázása érdekében adatokat 2014. január 274n
benyújtotta.

A Hivatal az elismert költségeket figyelembe véve készítette el a dijkalkuLáci6ját. A Hivatat
figyelembe vette továbbá, hogy újt korábban nem nyújtott szolgáltatás kerül bevezetésre,
így a költségek, illetve más aiapadatok is csak tervezettek.
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MAGYAR ENERGETIKA És HOZÁJÁRULÁS KORÁBBAN NEM NYÚJTOTT

KOZMO-SZ.ABÁLYOZE HtVATAZ VIZEKöZMŰ- SZOLGÁLTATÁS

ARC T 12013 D JA o

BÁCSVIZ

TATO

A fentiek figyelembevételével a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és a
1081 BUDAP15T, U. JÁNOSPILPÁPA 7.

kérelemben foglaltaknak részben helyt adott
i444BUDAPIST, 247. 459-7777

A határozat a fent hivatkozott jogszabályokon és a Ket 71. S (1) bekezdésén, a 72. S (1) 459-7766

bekezdésén alapuf.
és Zrt Ügyiratszám;SFO 2014/95-2

Az eljárási költségről a Ket, 72. S (I) bekezdés d) pont dd) alponýa alapján kellett žRTATó Hivatkozás:

rendelkezni. Ügyintéző: Örkényi Kristóf

2011-05- og, Szabályozási Főosztály

A fellebbezést a Ket, 100. (á) bekezdésének d) ponja árja ki. A határozat bírósági tel: 459—7777
felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. S (2) bekezdése és a Ket- 109. S (á) bekezdése e-mail: orkenyik@mekh.hu

biztosítja. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét 
bekezdése
a polgári

perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. S (7) 
S (2) és Tárgy: felterjesztés korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáftatés díjának jóváhagyásávalalapján állapítottam meg, A keresetlevé5 benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. 

(3) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről 
bekezdésén

szóló kapcsolatban, Nyárlőrinc vonatkozásában

tájékoztatás a Ket 72. S (1) bekezdés d) porýán és a Pp. 338. S (1) és (2) 

alapul.
Németh Lászlóné

A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékét az Illetékekről szóEó 1990. évi XCIII. nemzeti fejlesztési miniszter asszony részére

törvény 43. S (3) bekezdése határozza meg.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Jelen döntés a Ket. 73/A. S (3) bekezdése alapján a közlés napján jpgeröre emelkedik. Budapest
Fő utca 44-50.

A Hivatal jelen döntést a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a

továbbiakban: Vet) 168. S (9) bekezdése alapján köaéteszi a honlapján.

Tisztelt Miniszter Asszonyt

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

NEMZEYI FEJLESZTÉS

C.4C-&
Érk- szám:...

ggzq•
Dátum: 2011 FEBR 2 7.

szóló 2013. évi XXII, törvény (a továbbiakban: MEKH tv,), 3. S (2)-bekezdés e) ponga, A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a víziközmű-szolgáttatásról szótó
továbbá a Vksztv, 3. S (1) bekezdése. ilbetékességét a központi államigazgatási szervekrőli 2011. évi CCIX. töNény (a továbbiakban: Vksztv.) 76. S (3) bekezdése szerinti

szóló 2010- évi XLIII. törvény 1.
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállására 

S (2) bekezdés i) pontja és I, S (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH tv. 1. Sa YHrozza felterjesztéssel
meg. Az eljárás spec;ális szabályait a Vksztv. és a Vet- tartalmaza

él, és víziközmű-szolgáltatási díjakra az alábbi javaslatot teszi.

Budapest, 2014F május „ L Érintett ellátási terület Nyárlőrinc
Kérelmező BácsvÍz és Csatornaszolgáitató Zrt
A felterjesztésben •avasolt víziközmű-szol áltatási d :
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Nem lakoss'
2JHivata), irattár (2 pld.)
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