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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. május 09. napján tartandó ülésére 

 

         

Előterjesztést készítette: 

Polgár Zsolt ügyintéző 

A határozati javaslatot törvényességi 

szempontból megvizsgáltam 

 

Tárgy: közművagyon értékelésének 

elfogadásával kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

 

 

 dr. Szabó Tímea 

jegyző 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

 

 

Amint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) a víziközművek vagyonértékelésének 

szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról 

szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek (a továbbiakban: NFM rendelet) 

megfelelően elkészítette és Önkormányzatunk részére megküldte az általa 

üzemeltetett, az önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó 

vagyonértékelést. 

 

Az NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a megállapított 

vagyonértéket és a vagyonértékelés során keletkezett adatokat az ellátásért felelős 

vagyonnyilvántartásában át kell vezetni, melyhez képviselő-testületi döntés 

szükséges.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat által elfogadott 

közművagyon-értékelési szakvéleményt a DRV Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal részére is megküldi.  

 

A képviselő-testület munkájának elősegítéséhez, valamint a nyilvántartásban történő 

felvezetéshez a DRV Zrt. ezúton is felajánlotta szakmai támogatását, ezzel 

lehetőséget biztosítva arra, hogy az elfogadott szakvéleményben szereplő adatok 

nyilvántartását és kezelését a továbbiakban a DRV Zrt. végezze, amelynek részletes 

feltételei külön megállapodásban kerül rögzítésre.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ismertetetteket megtárgyalni és 

egyetértés esetén a DRV Zrt. felajánlásának helyt adva döntést hozni szíveskedjenek. 

 

 

/2016.(IV.__.)    Kt.  h a t á r o z a t i  j a v a s l a t : 

 

1./ Kékkút Község Képviselő-testülete a tulajdonában lévő víziközművekre 

vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített 

vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. 

 

2./ Kékkút Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat 

a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-

szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 

29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 

2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 

vagyonérték 84.654.963,- Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 

víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített 

vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek 

szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő 

megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 

1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal 

megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált 

beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. 

január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási 

érték alapján került megállapításra. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést 

a DRV Zrt. részére megküldje. 

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további, szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

 

Határidők:  1./   azonnal 

      2./   folyamatosan 

3./   legkésőbb 2016. április 30. 

4./   folyamatosan 

    

K é k k ú t , 2016. április 11. 

 

 

 

                      Pék László 

                      polgármester 


