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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-i ülésére

 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Döntés  a  víziközmű vagyon  kötelező  értékelésének  elhalasztásáról,  az  erről
szóló  27/2015.(II.26.)  és  a  28/2015.(III.26.)  képviselőtestületi  határozatok
visszavonásáról  és  a  Bakonykarszt  Zrt-vel,  a  vagyonértékelésre  kötött
Együttműködési Megállapodások visszavonásáról.

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
 Marasztó Krisztina gazdálkodási, statisztikai ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta          Sándor Tamás            dr. Ignácz Anita Éva
   jogi előadó             aljegyző              jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  (továbbiakban
Vksztv.)  78.  §  (1)  bekezdése  értelmében  az  ellátásért  felelős  önkormányzat
tulajdonában  lévő  víziközmű  vagyon  vagyonértékelését  2015.  december  31.
napjáig  el  kell  végezni.   Az  egységes  elvek  mentén  történő  vagyonértékelés,
valamint a Vktsztv. -ben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében, a Képviselő-
testület a 27/2015. (III.26.)  határozatával felhatalmazott arra, hogy a 21-11439-1-
002-01-03 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota szennyvízelvezető-
és tisztító víziközmű-rendszer, valamint a 28/2015. (III.26.) határozatával a 11-
11439-1-003-01-07  MEKH  kóddal  rendelkező  41.  sorszámú  Várpalota
ivóvízellátó  víziközmű-rendszer  vagyonértékelését  a  Bakonykarszt  Zrt.-vel
végeztessem el, beleértve a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás lefolytatását is. Ezen felhatalmazás alapján az érintett önkormányzatokkal
közösen - Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata,
valamint Csór Község Önkormányzata -, aláírtam a költségek megosztásáról és a
Bakonykarszt  Zrt-vel  kötendő  -  a  vagyonértékelés  elvégzésére  vonatkozó  -
Együttműködési Megállapodásokat.

Az Országgyűlés  június  30-án elfogadta a  2015.  évi  CXIX. törvényt,  amely  a
víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvényt  módosította.  A fent
nevezett törvénymódosítás 31. § (33) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

a Vksztv. „78. § (1) bekezdése a „- az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
miniszteri rendeletben meghatározott szempontok szerint – vagyonértékelést kell
végeztetni  2015.  december  31-ig”  szövegrész  helyébe  az  „a  vagyonértékelést
2019. december 31-ig kell elvégezni” szöveg, lép”.

Ezek alapján az Önkormányzatnak, mint az ellátásért felelősnek további négy év
áll  rendelkezésére,  hogy  a  kötelező  vagyonértékelést  elvégeztesse.  A
törvénymódosítást  követően  Veszprém Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
Közgyűlése  úgy  döntött,  hogy  a  vagyonértékelésre  szánt  forrásokat  magasabb
prioritású  beruházásokra  kívánja  felhasználni.  A  vagyonértékelés  elvégzésére
vonatkozó  meghatalmazást  visszavonta  és  a  megállapodást  a  maga  részéről
megszüntette.  Ezen  döntésről  2015.  július  9-én  levélben  tájékoztatta  a
Bakonykarszt Zrt.-t, melynek következtében a Bakonykarszt Zrt. az általa indított,
a  vagyonértékelés  elvégeztetésére  irányuló  közbeszerzési  eljárást
eredménytelennek nyilvánította. 

A megváltozott jogszabályi helyzetre hivatkozva a Bakonykarszt Zrt. igazgatósága
írásban  kereste  meg  az  érintett  Önkormányzatokat,  melyben  kérik  az
Önkormányzatokat, hogy a 24/2015. (VI.24.) sz. Ig. határozatuknak megfelelően
foglaljanak állást abban a kérdésben, hogy a vagyonértékelést a törvénymódosítás
tükrében  elhalasztják  és  a  korábban  lefektetett  elveknek  megfelelően,  az  új
véghatáridőhöz  igazodva,  ismét  egy  egységes  közbeszerzést  kívánnak indítani,
vagy új azonnali, önálló közbeszerzési eljárás indítását szeretnék megvalósítani.
A  levélben  tájékoztatást  adnak  arról,  hogy  amennyiben  a  vagyonértékelés
elhalasztását választjuk és a korábbi  megbízásunkat visszavonjuk,  úgy az erről
szóló Képviselő-testületi döntést kérik részükre megküldeni. Ebben az esetben a
döntés kézhezvételt követő 30 munkanapon belül a Társaság az adott Ellátásért



Felelőssel  elszámol  a  2014.  december  31.  fordulónapig  megképződött
vagyonkezelési díjjal, a 49/2013. (XII.18.) számú Ig és 34/2013. (XII. 18.) számú
FEB határozatokban foglalt előírásoknak megfelelően. Várpalota esetében a 2012-
től  2014.  december  31-ig  kiszámlázott,  a  vagyonértékelés  fedezetét  képező
vagyonkezelési díj 19.340.939,- Ft-ot jelent.

Javasolom a  módosított  a  Vksz tv.  a  kötelező  vagyonértékelés  elhalasztását,  a
módosító jogszabályban meghatározott új határidő figyelembe vételével.

Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a 27/2015. (III.26.) és a 28/2015.
(III.26.)  határozatot  vonja  vissza  és  döntsön  a  vagyonértékelésre  kötött
Együttműködési Megállapodásokban adott megbízások visszavonásáról. 

Javaslom, hogy az Önkormányzat kérje fel a Bakonykarszt Zrt.-t, hogy a 2014.
december  31.  fordulónapig  megképződött  vagyonkezelési  díjjal  a  határozat
kézhezvételét követő 30 napon belül számoljon el.  Az elszámolást követően az
eddig  kiszámlázott  összeget  az  Önkormányzat  magasabb  prioritású
beruházásainak fedezetére használja fel az elkövetkező években.

Tájékoztatom  a  Tisztelt  Képviselőtestületet,  ezzel  egyidejűleg  javaslatomról
írásban  értesítettem  az  érintett  társ  önkormányzatokat,  Pétfürdő  Nagyközség,
Öskü Község Önkormányzatait. 

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

Várpalota, 2015. szeptember 08.

Talabér Márta
  polgármester



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.  szeptember  24-i  ülésén  a
következő határozatot hozta:

…/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat:

1. Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Várpalota  Város
Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvízellátó és szennyvízelvezető- és tisztító
vízi  közműrendszer  vagyonértékelését  a  módosított  víziközmű szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően elhalasztja 2019. december 31-
ig. 

2. A Képviselő-testület  a  27/2015.  (III.26.)  és  a  28/2015.  (III.26.)  határozatát
visszavonja. A határozatok alapján kötött Együttműködési megállapodásokban
adott megbízást visszavonja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Bakonykarszt Zrt.-t, hogy a 2014. december 31.
fordulónapig  megképződött  vagyonkezelési  díjjal  a  határozat  kézhezvételét
követő 30 napon belül számoljon el Várpalota Város Önkormányzata felé.  

Felelős:    Talabér Márta polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

          Határidő: 2015. október 31.

Várpalota, 2015. szeptember 24.

                     Talabér Márta                                                dr. Ignácz Anita Éva
                      polgármester                                                              jegyző


