
2/2. számú melléklet 

Határozat minták 

 

A.) Eseti jellegű meghatalmazás esetén 
 

…/2017. (…) határozat 

 

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z)  

 

43. sorszámú Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 

és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet 

készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított 

véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

A meghatalmazás csak a 2018-2032 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, 

benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól és a Gördülő Fejlesztési Terv 

Hivatal általi jóváhagyásának napján érvényét veszti. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási 

díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és 

amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll 

rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és 

szolgáltatási díjat megfizeti. 

 

B.) Folyamatos jellegű meghatalmazás esetén 
 

…/2017. (…) határozat 

 

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z)  

 

43. sorszámú Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 
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és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

 

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet 

készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított 

véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő 

Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre 

szól. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási 

díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és 

amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll 

rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és 

szolgáltatási díjat megfizeti. 

 


