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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 
 
 
 

Tárgy:  8. sz. főút Várpalota elkerülő víziközmű kiváltás a Pétfürdő csomópontban 

vagyonelem átvétele és vagyonkezelésbe adása a Bakonykarszt Zrt. részére  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 139/2016. (VIII.26.) határozatával  

elfogadta a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Bakonykarszt Zrt. és Várpalota Város 

Önkormányzata között a 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 

– 33+100 km sz. között) kivitelezése tárgyú projekttel kapcsolatos közúti beruházás 

kivitelezési munkáinak építése kapcsán érintett, Várpalota város tulajdonában és a 

Bakonykarszt Zrt. kezelésében lévő ivóvíz távvezeték kiváltása/fejlesztése tárgyában kötendő 

Együttműködési Megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert az 

Együttműködési Megállapodás az aláírására – a határozat melléklete szerinti tartalommal –. 

 
A Bakonykarszt Zrt. a megállapodás I/3. fejezet 5.) pontjában foglalt víziközmű-kiváltási 

feladatokat teljeskörűen elvégezte. A megvalósult létesítményeket 2017. november 17-i, a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjával, üzembe helyezte és a Megállapodás II/1. 

fejezet 4. pontja szerint az üzembe helyezés napjával térítésmentesen Várpalota Város 

tulajdonába adta. A víziközmű kiváltás során elbontásra került vízvezetékeket a Társaság 

vagyonkezelési üzemeltetési formában működtette, a kiváltás után selejtezésük megtörtént. 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 6. 

§  (1)  bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat 

tulajdonában állhat. A Vksztv. 8. § (1) bekezdése alapján:  az ellátásért felelőssel víziközmű-

üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást 

az ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával valósíthat meg. Ha a víziközmű nem állami, vagy 

önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű 

üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza.  

 

A Vksztv. 8. § (1) bekezdése és az aláírt együttműködési megállapodás alapján a 

Bakonykarszt Zrt. kérelemmel fordult Várpalota Város Önkormányzatához melyben kérte, 

hogy a kivitelezés során megvalósult vagyontárgyakat Várpalota Város Önkormányzata az 

üzembe helyezés időpontjával, azaz 2017. november 17-vel, térítésmentesen vegye át és az 

átvétel napjával adja vagyonkezelésbe a Bakonykarszt Zrt részére. Várpalota Város 

Önkormányzata a határozat alapján a vagyontárgyakat a nyilvántartásába beveszi, majd 

vagyonkezelési szerződés alapján átvezeti a vagyonkezelt eszközök közé. A beruházás nettó 

értéke 288.082.422 Ft. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 

Várpalota, 2017. november 29. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. december 14-i ülésén megtárgyalta 

a polgármester előterjesztését és meghozta a  

 

 

 

…../2017. (XII.14.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t o t : 
 

 

 

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „8. sz. fő út Várpalota elkerülő 

víziközmű kiváltás a Pétfürdő csomópontban” vagyonelemet a Bakonykarszt Zrt-től az 

üzembe helyezés időpontjával, azaz 2017. november 17-vel, 288.082.422 Ft nettó 

értéken térítésmentesen átveszi.  
 

2) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „8. sz. fő út Várpalota elkerülő 

víziközmű kiváltás a Pétfürdő csomópontban” vagyonelemet 2017. november 17-vel a 

Bakonykarszt Zrt. részére vagyonkezelésébe adja.  

 

3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „8. sz. fő út Várpalota 

elkerülő víziközmű kiváltás a Pétfürdő csomópontban” vagyonelemet a 190/2017. 

(X.26.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, 2017. november 13-án aláírt 

Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. 

mellékletében 2017. november 17. napjától szerepeltesse. 
 

  

 

Határidő:    a döntés megküldésére azonnal 

Felelős:    Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

 

 

Várpalota, 2017. december 14. 

 

 

 

 

   Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

    polgármester  jegyző 
 


