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Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése
szerint az Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyont vagyonértékelni
kell 2015. december 31-ig.

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
felajánlotta segítségét a vagyonértékelés elvégzésében. A BAKONYKARSZT Zrt.
meghatalmazással  vállalja,  hogy  az  Önkormányzat  víziközmű-vagyonának
vagyonértékelését  elvégezteti,  annak  érdekében,  hogy  a  víziközművek
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű szolgáltatások által közérdekből
közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése
szerint  a  Társaság  területén  egységes  elvek  alapján,  egységes  vagyonértékelés
készüljön.

„2.  §  (1)  A  víziközmű  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  törvény  szerinti
vagyonértékelését úgy kell elvégezni, hogy az megbízható kiindulópontot nyújtson
a  fenntartható  és  költséghatékony  üzemeltetéshez,  továbbá  a  víziközmű-ágazat
vagyontárgyai  értékének  és  műszaki  állapotának  változása  ez  alapján nyomon
követhető és dokumentált legyen.”

A  meghatalmazás  kiterjedhet  arra  is,  hogy  a  BAKONYKARSZT  Zrt.  a
vagyonértékelő  kiválasztására  irányuló  közbeszerzési  eljárásban  a  Magyar
Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal  által  jóváhagyott  Beszerzési  és
Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, ajánlatkérőként járjon el
az  Önkormányzat  helyett  és  nevében.  Ennek  megfelelően  határozza  meg  a
közbeszerzési eljárás szabályai szerinti nyertest, tájékoztatásunk után szerződést
kössön, valamint a nyertes részére az ellenszolgáltatás díját megfizesse.

Jelen  előterjesztéshez  csatolt  Együttműködési  megállapodások  részletesen
szabályozzák a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztés  megtárgyalására  és
javasolom a határozati javaslatok elfogadását!

Várpalota, 2015. március 9.

Talabér Márta
  polgármester



1. határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…/2015. (III.26.) képviselő-testületi határozat:

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-11439-1-002-01-
03 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota szennyvízelvezető és
-tisztító  víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a  víziközmű-
rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése
szerinti  vagyonértékelési  kötelezettség  teljesítése  érdekében,  továbbá,  hogy  a
víziközművek  vagyonértékelésének  szabályairól  és  a  víziközmű  szolgáltatások
által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. §
(1)  bekezdése  szerint  a  BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen
Működő  Részvénytársaság  területén  egységes  elvek  alapján,  egységes
vagyonértékelés  készüljön,  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket  tartalmazó  Várpalota  Város  Önkormányzata,  Csór  Község
Önkormányzata,  valamint  a  Bakonykarszt  Zrt.  között  megkötendő
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá.

Felelős:    Talabér Márta polgármester 
Határidő: az Együttműködési Megállapodás aláírására: 2015. március 31.
A végrehajtásban  közreműködik: Sargenti  Katalin  gazdálkodási,  statisztikai
ügyintéző

Várpalota, 2015. március 26.

                     Talabér Márta                                                dr. Ignácz Anita Éva
                      polgármester                                                              jegyző



Melléklet a  …/2015. (III.26.) képviselő-testületi határozathoz

Együttműködési megállapodás

mely létrejött  Várpalota Város Önkormányzata (cím: 8100 Várpalota,Gárdonyi
u. 39, törzsszám: 11439, képviseli: Talabér Márta polgármester),

Csór  Község  Önkormányzata  (cím:  8041  Csór,  Fő  tér  10.  törzsszám:  9779,
képviseli:  Csete  Krisztián  polgármester),  (a  továbbiakban  együtt  Ellátásért
felelősök), 

valamint  a  BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság (cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., Cégjegyzékszám: 19-10-
500133, Adószám: 11338024-2-19, képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) között
az alábbi feltételek mellett,

a 21-11439-1-002-01-03
 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota szennyvízelvezető és –

tisztító viziközmű-rendszerre vonatkozóan.

I.

Felek  megállapítják,  hogy  a  BAKONYKARSZT Rt.  1996.  január  1-jén
jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság
megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei
önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft
alapító  vagyonnal  kezdte  meg  működését.  A jegyzett  tőkét  870.980.000,-  Ft
működtető  vagyon,  míg  tőketartalékot  a  közművagyon  testesítette  meg.  A
közgyűlés  2005-ben  a  társaság  nevét  BAKONYKARSZT Víz-  és  Csatornamű
Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággá  változtatta,  ami  rövidített  formában
BAKONYKARSZT  Zrt.  A társaság  alapításától  kezdve  biztosította  a  társaság
részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig
bérüzemeltetési formában tette ugyanezt. 
A  társaság  és  a  vele  kapcsolatban  álló  önkormányzatok  a  víziközmű-
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megelégedésre, külön szerződés
keretében végzi. 

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az
azzal  kapcsolatos  feladatokat  az  országgyűlés  törvényben szabályozta,  így  jött
létre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:
Vksztv.). A törvény alapvetően megváltozatta az eddig kialakult szabályokat, új
alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok
szerepét, meghatározta mely szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-
szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon
ingyenes átháramlásról is rendelkezett. 



A  törvény  értelmezése  során  esetünkben  figyelemmel  kell  lenni  a  nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre (a továbbiakban: Nvt.), valamint a
Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.)  rendelkezéseire is, azzal,  hogy amennyiben a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen
alkalmazni  a  feladatok  megoldásakor.  Ide  tartozik  még  a  koncesszióról  és  a
közbeszerzésekről  szóló  törvény  is,  azonban  ez  jelen  Együttműködési
megállapodásban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet.

A  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  törvény  rendelkezései  fokozatosan  léptek
hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában
2015. január 1-jéig tartott. 

A  nemzeti  vagyon  része  a  helyi  önkormányzat  korlátozottan  forgalomképes
törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. §
(5)  bekezdés  a)  pontja).  Az  önkormányzatot  illeti  a  víziközművel  kapcsolatos
közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c)
pontja,  mely  alapján  a  települési  önkormányzat  (a  továbbiakban:  Ellátásért
felelős)  kötelessége  és  joga  gondoskodni  a  közműves  ivóvízellátással  és  a
közműves  szennyvízelvezetéssel  és  -tisztítással  kapcsolatos  víziközmű-
szolgáltatási feladatok elvégzéséről. 

Felek  megállapítják,  hogy  a  Vksztv.  9.  §-ának  rendelkezései  alapján,  a  jelen
víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelősök:

Várpalota Város Önkormányzata
Csór Község Önkormányzata

Felek megállapítják,  hogy  Ellátásért felelős az Mötv. 109.§ alapján jogosult  a
helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott
módon versenyeztetés nélkül  vagyonkezelői  jogot  létesíteni.  Felek kölcsönösen
kijelentik,  hogy  a  víziközmű-vagyon  (melynek  része  a  rendszerfüggetlen
víziközmű-elem  is)  e  feltételnek  megfelel,  Víziközmű-szolgáltató az  Nvt.  és
Vksztv.  rendelkezései  alapján  jogosult  az  üzemeltetésre  átadott  vagyon
működtetésére,  mert  a  BAKONYKARSZT  Zrt.  kizárólag  132  települési
önkormányzat tulajdonában áll. 

II.
Több ellátásért felelős képviseletében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§  (3) bekezdése alapján,  ha a  víziközmű-rendszer  több  Ellátásért
felelős közös  tulajdonában  áll,  akkor  az  érintettek  közössége  a  víziközmű-
rendszerrel  kapcsolatban  a Vksztv-ben 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.



Ellátásért  felelősök ezennel  kijelenti,  hogy  a  jelen  víziközmű-rendszerre
vonatkozóan

Várpalota Város Önkormányzatát

jelölik ki, mint képviseletükben eljáró Ellátásért felelőst.

III.
A víziközmű-rendszerek üzemeltetése a vagyonértékelést követően

Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  vagyonértékelés  fordulónapját  követően
vagyonkezelési üzemeltetési szerződést hoznak létre.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz Víziközmű-szolgáltató
versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés és 23.
§., valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§
(3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően,
visszautalva az Mötv. 108. §-ra és 109.§-ra.

Felek  kijelentik,  hogy  a  vagyonkezelési  szerződésre  vonatkozó  jogszabályi
rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). Víziközmű-szolgáltató kijelenti a
Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal  1980/2013.  számú
határozatával  határozatlan  idejű  víziközmű-szolgáltatói  működési  engedélyt
szerzett,  ezért  megfelel  azoknak  a  törvényi  feltételeknek,  melyek  szerint
víziközmű-szolgáltatást végezhet.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  vagyonkezelési
szerződés  tervezetét  2015.  szeptember  30-áig  az  Ellátásért  Felelősök
rendelkezésére bocsátja.

IV.
Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja,  hogy  a  Ptk.  6:440.§  és  a  Vksztv.  9.§  (6)
bekezdése  alapján  a  vagyonbiztosításról,  mint  vagyonkezelő,  a  vagyonkezelési
üzemeltetési szerződés hatályba lépésétől gondoskodik.

V.
Vagyonértékelés

A vagyonkezelési  üzemeltetési  szerződés  megkötéséhez  a  víziközmű-rendszer
vagyonértékelését  el  kell  végezni  a  Vksztv.  12.§  (1)  bekezdése  alapján.
Ugyanakkor Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. 78.§ (1) bekezdése
az  Ellátásért  Felelősök tulajdonában  lévő  víziközmű-rendszer  kötelező
vagyonértékelését írja elő, határidő megjelölésével.

E megállapodás aláírásával az Ellátásért Felelősök meghatalmazzák Víziközmű-
szolgáltatót, hogy a Vksztv. 78. § (1) bekezdésében rögzített határidőn belül a
víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére végeztesse el a
tulajdonos  önkormányzatok  víziközmű-vagyonának  vagyonértékelését,  hogy  a



24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a
Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön.

E  megállapodással  adott  meghatalmazás  kiterjed  arra  is,  hogy  Víziközmű-
szolgáltató a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) által
jóváhagyott  Beszerzési  és  Közbeszerzési  Szabályzatában  foglaltaknak
megfelelően, ajánlatkérőként járjon el az Ellátásért Felelősök helyett és nevében.
Ennek  megfelelően  a  közbeszerzési  eljárás  nyertesével  szerződést  kössön,
valamint részére az ellenszolgáltatás díját megfizesse.

Az  Ellátásért Felelősök ezúton kijelentik, hogy  Víziközmű-szolgáltató MEKH
által  elfogadott  Beszerzési  és  Közbeszerzési  Szabályzata  szerinti  közbeszerzési
eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadják, melyről Víziközmű-
szolgáltató a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.

A vagyonértékelés  költségeit  az  Ellátásért  felelősök a  jelen  megállapodás  VI.
pontja  szerint  viselik,  melynek  meghatározása  az  alábbi  képlet  Ellátásért
Felelősönkénti behelyettesítésével történik:

ahol VÉEF:  az  egyes  Ellátásért  Felelősök vagyoni  érdekeltségének aránya a
víziközmű-rendszeren;

vagyonértékEF:  az egyes Ellátásért  felelősök tulajdonában lévő (100%-
ban,  vagy  tulajdoni  hányad  alapján)  vagyontárgyak  összesen
vagyonértéke;

vagyonértékVkr: a teljes víziközmű-rendszer összesen vagyonértéke.

VI.
Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre

vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott
kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy eltérő megállapodás hiányában,
a  Vksztv-ben  az  Ellátásért  felelősre vonatkozó  kötelezettségek  teljesítésével
kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2016. január
1-i vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

Víziközmű-szolgáltató a  vagyonértékelési  költségek  fedezete  céljából  a
szolgáltatási díjakban megképződő vagyonkezelési és 2015. évi eszközhasználati
díjakkal  –  a  vagyonértékelési  költségek  felosztását  is  figyelembe  véve  –  a
vagyonértékelés fordulónapját követő 120 napon belül az Ellátásért Felelősökkel
elszámol.

Jelen  Megállapodás  6  példányban  készült,  melyből  2  példány  a  Víziközmű-
szolgáltatót, 2-2 példány az Ellátásért felelőt illeti meg.



Mellékletek:
- Aláírás minták

Jelen megállapodást – mely öt oldalból, I-VI. fejezetekből és 1 mellékletből áll –
felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását
magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2015. ...

      ......................................... ........................................................
Várpalota Város Önkormányzata Csór Község Önkormányzata
      Ellátásért felelős  Ellátásért  felelős

…………………………………
BAKONYKARSZT

Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen  megállapodást  Várpalota  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
…../2015. (….hó…nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2015.
(….hó…nap) számú határozatával hagyta jóvá.



2. határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…/2015. (III.26.) képviselő-testületi határozat:

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a  11-11439-1-003-01-
07 MEKH kóddal rendelkező 41. sorszámú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-
rendszer Ellátásért  Felelőse,  megtárgyalta  a  víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése
szerinti  vagyonértékelési  kötelezettség  teljesítése  érdekében,  továbbá,  hogy  a
víziközművek  vagyonértékelésének  szabályairól  és  a  víziközmű  szolgáltatások
által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. §
(1)  bekezdése  szerint  a  BAKONYKARSZT  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen
Működő  Részvénytársaság  területén  egységes  elvek  alapján,  egységes
vagyonértékelés  készüljön,  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,
hogy határozat mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket  tartalmazó  Várpalota  Város  Önkormányzata,  Pétfürdő
Nagyközség  Önkormányzata,  Öskü  Község  Önkormányzata,  valamint  a
Bakonykarszt  Zrt.  között  kötendő  Együttműködési  megállapodást  az
Önkormányzat nevében írja alá.

Felelős: Talabér Márta polgármester 
Határidő: az Együttműködési Megállapodás aláírására: 2015. március 31.
A végrehajtásban  közreműködik: Sargenti  Katalin  gazdálkodási,  statisztikai
ügyintéző

Várpalota, 2015. március 26.

                     Talabér Márta                                                dr. Ignácz Anita Éva
                      polgármester                                                             jegyző



Melléklet a  …/2015. (III.26.) képviselő-testületi határozathoz

 Együttműködési megállapodás

mely létrejött Várpalota Város Önkormányzata (cím: 8100 Várpalota,Gárdonyi u. 39, törzs-
szám: 11439, képviseli: Talabér Márta polgármester), 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6. törzsszám: 34254,
képviseli: Horváth Éva polgármester), 

Öskü Község Önkormányzata (cím: 8191 Öskü, Szabadság tér 1. törzsszám: 25450, képvise-
li: Ángyán Tamás polgármester), (a továbbiakban együtt Ellátásért felelősök), 

valamint a  BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., Cégjegyzékszám: 19-10-500133, Adószám: 11338024-2-
19, képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) között az alábbi feltételek mellett,

a 11-11439-1-003-01-07
 MEKH kóddal rendelkező 41. sorszámú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszerre

vonatkozóan.
I.

Felek megállapítják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továb-
biakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdése az Ellátásért Felelősök tulajdonában lévő víziközmű-
rendszer kötelező vagyonértékelését írja elő, határidő megjelölésével.

Víziközmű-szolgáltató, - mint a fent nevezett víziközmű-rendszer víziközmű-szolgáltatója, -
valamint az Ellátásért Felelősök által 2012. decemberében aláírt Egyetértési Nyilatkozat ren-
delkezései  alapján a  Víziközmű-szolgáltató az  Ellátásért Felelősök megbízása alapján,  a
működési területen egységes elveknek megfelelő, egységes vagyonértékelés érdekében elvé-
gezteti a víziközmű-rendszerek vagyonértékelését, beleértve a közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását is. A vagyonértékelés forrásaként a víziközmű-rendszerek használatba adásából szárma-
zó  bevételek  (vagyonkezelési  díj,  eszközhasználati  díj)  kerültek  megjelölésre,  melyre  a
Vksztv. 12. § (1) bekezdése ad lehetőséget. A víziközmű-rendszer üzemeltetésébe adásából
származó bevétel bérleti-üzemeltetés esetén az eszközhasználati díj, vagyonkezelés esetén a
vagyonkezelési díj.

Az Egyetértési Nyilatkozat rendelkezett arról is, hogy az egyes víziközmű-rendszerek üzemel-
tetése a vagyonértékelést követően egységesítésre kerül, így megszüntetve az olyan eseteket,
ahol  a  víziközmű-rendszereket  egyszerre  több üzemeltetési  formában (eszközök egy része
bérleti-üzemeltetési formában, egy része pedig vagyonkezelésben) működtetik. Az Egyetértési
Nyilatkozat a vagyonkezelési üzemeltetési formát jelölte meg az egységesítés alapjának.



II.
Vagyonértékelés

E megállapodás aláírásával az  Ellátásért Felelősök meghatalmazzák  Víziközmű-szolgálta-
tót, hogy a Vksztv. 78. § (1) bekezdésében rögzített határidőn belül a víziközművek üzemelte-
tésbe adásából származó bevételek terhére végeztesse el a tulajdonos önkormányzatok vízi-
közmű-vagyonának vagyonértékelését, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekez-
désében foglaltaknak megfelelően, a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes va-
gyonértékelés készüljön.

E megállapodással adott meghatalmazás kiterjed arra is, hogy  Víziközmű-szolgáltató a va-
gyonértékelő  kiválasztására  irányuló  közbeszerzési  eljárásban  a  Magyar  Energetikai  és
Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) által jóváhagyott Beszerzési és Közbe-
szerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, ajánlatkérőként járjon el az Ellátásért Fe-
lelősök helyett és nevében. Ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést
kössön, valamint részére az ellenszolgáltatás díját megfizesse.

Az Ellátásért Felelősök ezúton kijelentik, hogy Víziközmű-szolgáltató MEKH által elfoga-
dott Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata szerinti közbeszerzési eljárás szabályainak meg-
felelő nyertes személyét elfogadják, melyről  Víziközmű-szolgáltató a szerződéskötést meg-
előzően tájékoztatást nyújt.

A kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelési költségeit az Ellátásért felelő-
sök a Vksztv. 9.§ (4) bekezdése alapján – eltérő megállapodás hiányában – a víziközmű-rend-
szeren a vagyonértékelés fordulónapján fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti
értéke arányában viselik, melynek meghatározása az alábbi képlet Ellátásért Felelősönkénti
behelyettesítésével történik:

ahol VÉEF:  az  egyes  Ellátásért  Felelősök vagyoni  érdekeltségének aránya a  vízi-
közmű-rendszeren;

vagyonértékEF:  az  egyes  Ellátásért  felelősök  tulajdonában  lévő  (100%-ban,
vagy tulajdoni hányad alapján) vagyontárgyak összesen vagyonértéke;

vagyonértékVkr: a teljes víziközmű-rendszer összesen vagyonértéke.

Víziközmű-szolgáltató a vagyonértékelési költségek fedezete céljából a szolgáltatási díjak-
ban megképződő vagyonkezelési és 2015. évi eszközhasználati díjakkal – a vagyonértékelési
költségek felosztását is figyelembe véve – a vagyonértékelés fordulónapját követő 120 napon
belül az Ellátásért Felelősökkel elszámol.

Jelen Megállapodás 8 példányban készült, melyből 2-2 példány az Ellátásért felelősöket illeti
meg.

Mellékletek:



- Aláírás minták

Jelen megállapodást – mely négy oldalból, I-II. fejezetekből és 1 mellékletből áll – felek elol-
vasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötele-
zőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2015. …….

........................................................ ........................................................
Várpalota Város Önkormányzata Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

Ellátásért felelős Ellátásért  felelős

........................................................ ........................................................
Öskü Község Önkormányzata BAKONYKARSZT

Ellátásért felelős Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen  megállapodást  Várpalota  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  …../2015.
(….hó…nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen  megállapodást  Pétfürdő  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  …../2015.
(….hó…nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2015. (….hó…
nap) számú határozatával hagyta jóvá.


