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ELŐTERJESZTÉS
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. április 28-i ülésére

A határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy:

Döntések a Várpalota Város Önkormányzatának 2013. január 1-jétől
tulajdonába került Bakonykarszt Zrt. által működtetett vízi-közmű vagyonnal
kapcsolatban

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő:

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
Sándor Tamás aljegyző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslatok törvényességi szempontból megfelelnek.

Ellenőrizte:
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezése szerint a
Bakonykarszt Zrt. által tulajdonolt vízi-közmű vagyon háramlással az Ellátásért felelős, azaz
az Önkormányzat tulajdonába került 2013. január 1-jén. Erről Egyetértési nyilatkozat került
aláírásra a Bakonykarszt Zrt. és Várpalota Város Önkormányzata által 2012. december 14-én.
Az aláírt nyilatkozat melléklete tartalmazta az átháramoltatott vagyon értékét. Az Egyetértési
nyilatkozat II. fejezete második bekezdésében rögzítették, hogy az Ellátásért felelős, - a
Bakonykarszt Zrt. 1996. január 1. és 2012. december 31. között nyilvántartott fejlesztési
forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, - mint az átháramló tulajdonhoz kötött
induló jogokat és kötelezettségeket elismeri. A Felek rögzítették, hogy a nyilatkozat
aláírásával a tulajdont átadó Vízi-körmű Szolgáltató a vagyonelemeket a számviteli
nyilvántartásokból kivezeti, így átadja, az átvevő Ellátásért felelős a számviteli
nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat. Az Ellátásért felelős a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 110. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonkataszterében az
átvezetésről gondoskodik. A Vízi-közmű Szolgáltató felelősséget azért vállal, hogy legkésőbb
2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét az Ellátásért felelőssel.
A Bakonykarszt Zrt. által a 2013. január 1-jén nyilvántartott fejlesztési források egyenlege
27.831.157,- Ft, (ivóvíz ágazaton 15.696.772,- Ft és szennyvíz ágazaton 12.134.385,- Ft),
melyet a számviteli nyilvántartásaiban Várpalota Város Önkormányzatával szemben
követelésként tart nyilván. A Bakonykarszt Zrt. által kiközölt fejlesztési forrás egyenlegről
nem született képviselő-testületi határozat, ezért az Önkormányzat számviteli
nyilvántartásában történő szerepeltetéshez ennek az összegnek az elfogadása szükséges. (Erre
vonatkozó 2016. április 07-i tájékoztató mellékelve.)
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 141/2015. (IX.24.) határozatában
döntött az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű vagyon vagyonértékelésének
elhalasztásáról. A határozatban a Képviselő-testület felkérte a Bakonykarszt Zrt.-t, hogy a
2014. december 31. fordulónapig megképződött vagyonkezelési díjjal (19.340.939,- Ft) a
határozat kézhezvételét követő 30 napon belül számoljon el az Önkormányzat felé. A
képviselő-testület döntéséről 2015. szeptember 25-én a határozat megküldésével egyidejűleg
levélben is értesítettük a Bakonykarszt Zrt.-t.
2015. október 20-án kelt levelében (mellékelve) a Bakonykarszt Zrt. tájékoztatta az
Önkormányzatot, hogy az Önkormányzat korábbi években felhalmozódott, fejlesztésekből
adódó tartozásának (fejlesztési forrás egyenleg) csökkentése érdekében – a vagyonkezelési
díjból törleszt, a vagyonkezelési díj nem kerül kifizetésre mindaddig, amíg az elszámolás
egyenlege tartozást mutat. A Bakonykarszt Zrt. által 2013-2015. években kiszámlázott
vagyonkezelési díj ivóvíz ágazatban 14.434.333,- Ft, szennyvíz ágazatban 14.819.529,- Ft. Az
Önkormányzat fennálló fejlesztési forrás tartozása és a vagyonkezelési díj követelése ágazati
bontásos kompenzásálását követően az ivóvíz ágazaton 1.262.439,- Ft önkormányzati tartozás

marad fent, mely a 2016. évi vagyonkezelési díj megképződését és elszámolását követően
egyenlítődik ki. A szennyvíz ágazaton fennmaradó 2.685.144.- Ft Önkormányzati követelést a
Bakonykarszt Zrt. 2016. május 31-ig átutalja az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat
fejlesztési forrás tartozásának és a vagyonkezelési díj követelésének a számviteli
nyilvántartásában 23.883.574,-Ft összegben történő kompenzálásához a Képviselő-testület
egyetértése szükséges.
A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezése szerint az
átháramoltatott vízi-közmű rendszer vagyonkezelésével Önkormányzatunk változatlanul a
Bakonykarszt Zrt.-t bízta meg. Az Mötv. 109. § (6) bekezdése alapján „A vagyonkezelő a
vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt
értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az
értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni.” A 2012. december 13-án
megkötött üzemeltetési szerződés kiegészítés w.) pontja alapján a Bakonykarszt Zrt. vállalta a
vízi közmű vagyonnak az elszámolt értékcsökkenés vízi-közmű szolgáltatási díjban megtérülő
mértékének megfelelő visszapótlását. A Bakonykarszt Zrt. 2016. április 07-én kérelemmel
fordult az önkormányzathoz a 2013-2015. évben a szolgáltatási díjban meg nem térült
amortizáció elengedésével kapcsolatban, melynek összege 45.849.849,- Ft.(Erre vonatkozó
2016. április 07-i levél mellékelve). Az Mötv.109. § (6) bekezdése alapján és a 2012.
december 14-én aláírt Üzemeltetési szerződés kiegészítés 3. pont w.) alapján a Bakonykarszt
Zrt.-nél 2013-2015. években keletkezett - díjban meg nem térült - amortizáció visszapótlási
kötelezettségének az elengedését 45. 849.849,- Ft értékben a Képviselő-testület teheti meg.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést a könyvvizsgáló
állásfoglalása ismeretében megvitatni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék!

Várpalota, 2016. április 14.
Talabér Márta
polgármester

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1. Határozati javaslat

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Telefon: 88/592-660 Fax: 88/592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésén megtárgyalta a
polgármester előterjesztését és meghozta a
…../2016. (IV. 28.) képviselő-testületi
határozatot:

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt.-vel 2012.
december 14-én aláírt Egyetértési nyilatkozat II. fejezete második bekezdésében
Várpalota Város Önkormányzata által elismert fejlesztési forrás tartozás összegét
ivóvíz ágazaton 15.696.772,- Ft, azaz tizenö tmillió-hatszázkilencvenhatezerhétszázhetvenkettő forint és szennyvíz ágazaton 12.134.385,- Ft, azaz
tizenkettőmillió-egyszázharmincnégyezer-háromszáznyolcvanöt forint mindösszesen
27.831.157,- Ft, azaz huszonhétmillió-nyolcszázharmincegyezer-egyszázötvenhét
forint összegben elfogadja.
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a
számviteli nyilvántartásba történő bevezetésről.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Talabér Márta polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Várpalota, 2016. április 28.

Talabér Márta

dr. Ignácz Anita Éva

polgármester

jegyző

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2. Határozati javaslat

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Telefon: 88/592-660 Fax: 88/592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésén megtárgyalta a
polgármester előterjesztését és meghozta a
…../2016. (IV. 28.) képviselő-testületi
határozatot:

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Várpalota Város
Önkormányzatának a Bakonykarszt Zrt.-vel szemben fennálló 2012. december 31-ig
képződött fejlesztési forrás tartozás és a Bakonykarszt Zrt-vel szemben 2013-2015.
években képződött vagyonkezelési díj követelés összegének kompenzálásához
23.883.574,Ft,
azaz
huszonhárommillió-nyolcszáznyolcvanháromezerötszázhetvennégy forint összegben.
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a
számviteli nyilvántartásokon történő átvezetésről.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Talabér Márta polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
Várpalota, 2016. április 28.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3. Határozati javaslat

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Telefon: 88/592-660 Fax: 88/592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésén megtárgyalta a
polgármester előterjesztését és meghozta a
…../2016. (IV. 28.) képviselő-testületi
határozatot:

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdése és a
2012. december 14-án aláírt Üzemeltetési szerződés kiegészítés 3. pont w.) bekezdése
alapján a Bakonykarszt Zrt. 2013-2015. években keletkezett díjban meg nem térült
visszapótlási kötelezettségét, mint a Bakonykarszt Zrt.-vel szemben fennálló
követelését - mely 2013. évben 14.380.083,- Ft, 2014. évben 16.308.748,- Ft és 2015.
évben 15.161.018,- Ft - mindösszesen 45.849.849,- Ft, azaz negyvenötmilliónyolcsszáznegyvenkilencezer-nyolcszáznegyvenkilenc forint értékben elengedi.
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a
számviteli nyilvántartásokon történő átvezetésről.
Határidő:
a döntés megküldésére azonnal
Felelős:
Talabér Márta polgármester
A végrehajtásban közreműködik
Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Várpalota, 2016. április 28.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

