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Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 78. § (1)
bekezdése értelmében a víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2019. december 31-ig el kell
végezni.
A Vksztv. 12. § (1) bekezdése alapján a vagyonértékelés elvégzése a víziközmű
tulajdonosának feladata, így a Vksztv. 79. § (1) bekezdésének végrehajtása (háramoltatás)
2013. január 1-től az ellátásért felelősök kötelezettsége.
A víziközművek vagyonértékelését 2015. december 31-ig kellett volna elvégezni, de mindez
törvényi változás miatt 2019. december 31-ig elhalasztásra került. Várpalota Város
Önkormányzati Képviselő-testülete 141/2015. (IX.24.) határozatával a jogszabályi változás
nyomán a víziközmű-vagyon értékelését 2019. december 31-ig elhalasztotta. A közelgő
határidő miatt a BAKONYKARSZT Zrt. a vagyonértékelési kötelezettségről ez év júniusában
személyes tájékoztatást tartott. A tájékoztatón megjelentek egyhangúan támogatták, hogy a
vagyonértékelést a 2014-2015 évi elveknek, és döntéseknek megfelelően hajtsák végre.
A vagyonértékelés részletes szabályait a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet határozza meg. A
rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében, ha több víziközmű-tulajdonosnak azonos működési
területen vagyonértékelési kötelezettsége van, a vagyonértékelést azonos időpontban és
feltételek mellett, együttműködve kell elvégeztetni. Az együttműködés keretében az érintett
Önkormányzatoknak a vagyonértékelés költségeinek felosztásáról is meg kell állapodniuk.
A költségek megosztásáról szóló megállapodást az Egyetértési Nyilatkozatokban is szereplő,
alábbi elvek mentén történő költségfelosztás alapján javasolja megkötni a
BAKONYKARSZT Zrt.:
„A vagyonértékelés költsége a víziközmű-rendszer – a vagyonértékelés eredményeként kapott
– vagyonértékére vetített önkormányzati vagyonértékek arányai alapján kerül felosztásra, ahol
az önkormányzati vagyonértéket az Önkormányzat vagyonelemeinek és az Önkormányzatra
eső, a főművek igénybevétel szerinti vagyonértékeinek összege adja. A főművek
igénybevételéről szóló „igénybevételi mátrixot” a 10/2012. (XII.05.) számú Közgyűlési
határozattal elfogadott és az Ellátásért Felelősökkel a „háramoltatás” végrehajtására
megkötött Egyetértési Nyilatkozatok tartalmazzák.”
A BAKONYKARSZT Zrt. felajánlotta, hogy az Önkormányzat megbízása alapján
lebonyolítja a vagyonértékelés elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást az
Önkormányzat nevében. A vagyonértékelő személyének kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás tervezett kezdése 2019. február 28. A vagyonértékelés tervezett befejezése 2019.
november 30. A költségek elszámolásának, és felosztásának munkálatai a 2019. évi tényleges
értékesítési adatok ismeretében 2020. május 31-ig megtörténnek.
A vagyonértékelés során szükséges adatszolgáltatási feladatokban, többek között a víziközmű
vagyon-leltár összeállításában, a BAKONYKARSZT Zrt. teljeskörűen együttműködik,
valamint segítséget nyújt az esetlegesen hiányzó adatok meghatározásában is. Segítséget nyújt
továbbá a vagyonértékelés elvégzéséhez szükséges adminisztrációs feladatok (például
nyilatkozat az adatszolgáltatásról, teljesítés igazolások, átadás-átvétel) elvégzésében is.
2014-2015 években a BAKONYKARSZT Zrt. Közgyűlése a 10/2012. (XII.05.) számú
határozatával intézkedett a vagyonértékelésről. A határozattal elfogadott Egyetértési
Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően a BAKONYKARSZT Zrt. az Ellátásért Felelősök

megbízása alapján, a működési területen egységes elveknek megfelelő, egységes
vagyonértékelés érdekében elvégezteti a víziközmű-rendszerek vagyonértékelését, beleértve a
közbeszerzési eljárás lefolytatását is. A vagyonértékelés forrásaként a víziközmű-rendszerek
használatba adásából származó bevételek (vagyonkezelési díj) kerültek megjelölésre. Ennek
megfelelően a 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak számlái a tulajdonosok
részére nem kerülnek kifizetésre, azok elszámolási kötelezettség terhe mellett a
vagyonértékelés költségeinek finanszírozását biztosítják.
Kérem, hogy a Vksztv. 78.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a
Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert, hogy,
• az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a
vagyonértékelő, közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges
meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására,
• az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodásokat, melyek a
vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását
szabályozzák, az Önkormányzat nevében aláírja.
Továbbá a testület határozzon, hogy:
• a vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító, a 2018-2019. éveket illető
víziközmű használati díjak elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél
maradnak.
Jelen előterjesztéshez csatolt Meghatalmazások és az 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, 2018. november 13.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

1. határozati javaslat
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. november 29-i ülésén a következő
határozatot hozta:
…/2018. (XI.29.) 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 víziközműrendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére
vonatkozó napirendi pontot.
1. Várpalota Város Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 78. § (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése
érdekében, meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 78. § (1) bekezdése által szabott határidőn belül a víziközművek
vagyonkezelésbe adásából származó 2018-2019. évi bevételek terhére, végezze el az
önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást az önkormányzat nevében eljárva
folytassa le.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. mellékletét képező
meghatalmazások aláírására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. 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.
4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a vagyonértékelés költségeinek fedezeteként a
2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak – elszámolási kötelezettséggel - a
Bakonykarszt Zrt-nél maradjanak.
Felelős:
Campanari-Talabér Márta polgármester
Határidő:
2018. december 15.
A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
Várpalota, 2018. november 29.
Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1. melléklet a …../2018. (XI.29.) határozathoz
MEGHATALMAZÁS

Alulírott, mint a 21-11439-1-002-01-03 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, ezúton
meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41.; adószám: 11338024-2-19;
képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése által szabott határidőn belül a víziközművek üzemeltetésbe
adásából származó bevételek terhére, végezze el a tulajdonos önkormányzat víziközművagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárást javára folytassa le, annak érdekében, hogy a Társaság területén
egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön.
A megbízás keretében meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot, hogy a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásban ajánlatkérőként járjon el helyettem, és nevemben, ennek megfelelően a
közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön, valamint az ellenszolgáltatás díját
megfizesse. Ezúton kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes
személyét elfogadom, melyről a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.
Dátum: 2018. november

......................................
Campanari-Talabér Márta
Várpalota Város Önkormányzata
Polgármester

A megbízást és meghatalmazást elfogadom:

……………………….
Kugler Gyula
Vezérigazgató

2. melléklet a …../2018. (XI.29.) határozathoz

Együttműködési megállapodás
mely létrejött Várpalota Város Önkormányzata (cím: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.,
törzsszám: 734125, képviseli: Campanari-Talabér Márta polgármester), Csór Község
Önkormányzata 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,
21-11439-1-002-01-03 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer-re vonatkozóan.
Felek megállapítják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdés értelmében, az Ellátásért Felelősök tulajdonában
lévő víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2019. december 31.-ig el kell végezni.
A 2013. decemberében a Víziközmű-szolgáltató, mint a víziközmű-rendszer víziközműszolgáltatója, valamint az Ellátásért Felelősök által aláírt Egyetértési Nyilatkozat
rendelkezései alapján a Víziközmű-szolgáltató az Ellátásért Felelősök megbízása alapján, a
működési területen egységes elveknek megfelelő, egységes vagyonértékelés érdekében
elvégezteti a víziközmű-rendszerek vagyonértékelését, beleértve a közbeszerzési eljárás
lefolytatását is. A vagyonértékelés forrásaként a víziközmű-rendszerek használatba adásából
származó bevételek (vagyonkezelési díj, eszközhasználati díj) kerültek megjelölésre. A
víziközmű-rendszer üzemeltetésébe adásából származó bevétel bérleti-üzemeltetés esetén az
eszközhasználati díj, vagyonkezelés esetén a vagyonkezelési díj.
Az Ellátásért Felelősök megbízták Víziközmű-szolgáltatót, hogy e határidőn belül a
víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, végezze el a tulajdonos
önkormányzatok víziközmű-vagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást javukra folytassa le, annak érdekében, hogy a
Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A megbízás
keretében az Ellátásért Felelősök meghatalmazták Víziközmű-szolgáltatót, hogy a
vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként járjon el
helyettük, ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön, valamint
az ellenszolgáltatás díját megfizesse. Az Ellátásért Felelősök ezúton kijelentik, hogy a
közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadják, melyről
Víziközmű-szolgáltató a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.
A Víziközmű-szolgáltató a megbízás és meghatalmazás alapján vállalja, hogy egységesen
végezteti el a vagyonértékelést, továbbá elvégzi az ezzel kapcsolatos koordinációt és a
közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.
A 2019. december 31-ig kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelési
költségeit az Ellátásért felelősök a Vksztv. 5/G.§ (5) bekezdése alapján – eltérő megállapodás

hiányában – a víziközmű-rendszeren 2019. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó
könyv szerinti értéke arányában viselik, melynek meghatározása az alábbi képlet Ellátásért
Felelősönkénti behelyettesítésével történik:
vagyonértékEF
VÉEF =
vagyonértékVkr
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
kivéve a főművek esetében. Főműveknél a 2019 évre vonatkozó
igénybevételi mátrix szerinti vagyonérték.
vagyonértékVkr: a teljes víziközmű-rendszer összesen vagyonértéke.
Jelen Megállapodás (EF+1)*2 példányban készült, melyből 2-2 példány az Ellátásért
felelősöket illeti meg.
Jelen megállapodást felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok
végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.
Veszprém, 2018. ...

..........................................................
Várpalota Város Önkormányzata
Ellátásért felelős

..........................................................
Csór Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

……………………………………
BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:
Jelen megállapodást Várpalota Város Önkormányzati képviselőtestülete a …../2018. (XI. 29.)
számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen megállapodást Csór Község Önkormányzat képviselőtestülete a 151/2018. (IX. 5.)
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 2018. november 29-i ülésén a következő
határozatot hozta:
…/2018. (XI.29.) 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.
1. Várpalota Város Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 78. § (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése
érdekében, meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 78. § (1) bekezdése által szabott határidőn belül a víziközművek
vagyonkezelésbe adásából származó 2018-2019. évi bevételek terhére, végezze el az
önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást az önkormányzat nevében eljárva
folytassa le.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. mellékletét képező
meghatalmazás aláírására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. mellékletét
képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó
Várpalota Város Önkormányzata, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, Öskü
Község Önkormányzata, valamint a Bakonykarszt Zrt. között megkötendő
Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá.
4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a vagyonértékelés költségeinek fedezeteként a
2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak – elszámolási kötelezettséggel - a
Bakonykarszt Zrt-nél maradjanak.
Felelős:
Campanari-Talabér Márta polgármester
Határidő:
2018. december 15.
A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető
Várpalota, 2018. november 29.
Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1. melléklet a …../2018. (XI.29.) határozathoz

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, mint a 11-11439-1-003-01-07 MEKH kóddal rendelkező 41. sorszámú Várpalota
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, ezúton meghatalmazom a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely:
8200 Veszprém, Pápai út 41.; adószám: 11338024-2-19; képviseli: Kugler Gyula
vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1)
bekezdése által szabott határidőn belül a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó
bevételek terhére, végezze el a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának
vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást
javára folytassa le, annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján,
egységes vagyonértékelés készüljön.
A megbízás keretében meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot, hogy a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásban ajánlatkérőként járjon el helyettem, és nevemben, ennek megfelelően a
közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön, valamint az ellenszolgáltatás díját
megfizesse. Ezúton kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes
személyét elfogadom, melyről a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.
Dátum: 2018. november…..

......................................
Campanari-Talabér Márta
Várpalota Város Önkormányzata
Polgármester

A megbízást és meghatalmazást elfogadom:

……………………….
Kugler Gyula
Vezérigazgató

2. melléklet a …../2018. (XI.29.) határozathoz

Együttműködési megállapodás
mely létrejött Várpalota Város Önkormányzata (cím: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.,
törzsszám: 734125, képviseli: Campanari-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, képviseli: 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 ivóvíz
víziközmű-rendszer-re vonatkozóan.
Felek megállapítják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdés értelmében, az Ellátásért Felelősök tulajdonában
lévő víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2019. december 31.-ig el kell végezni.
A 2013. decemberében a Víziközmű-szolgáltató, mint a víziközmű-rendszer víziközműszolgáltatója, valamint az Ellátásért Felelősök által aláírt Egyetértési Nyilatkozat
rendelkezései alapján a Víziközmű-szolgáltató az Ellátásért Felelősök megbízása alapján, a
működési területen egységes elveknek megfelelő, egységes vagyonértékelés érdekében
elvégezteti a víziközmű-rendszerek vagyonértékelését, beleértve a közbeszerzési eljárás
lefolytatását is. A vagyonértékelés forrásaként a víziközmű-rendszerek használatba adásából
származó bevételek (vagyonkezelési díj, eszközhasználati díj) kerültek megjelölésre. A
víziközmű-rendszer üzemeltetésébe adásából származó bevétel bérleti-üzemeltetés esetén az
eszközhasználati díj, vagyonkezelés esetén a vagyonkezelési díj.

Az Ellátásért Felelősök megbízták Víziközmű-szolgáltatót, hogy e határidőn belül a
víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, végezze el a tulajdonos
önkormányzatok víziközmű-vagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást javukra folytassa le, annak érdekében, hogy a
Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A megbízás
keretében az Ellátásért Felelősök meghatalmazták Víziközmű-szolgáltatót, hogy a
vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként járjon el
helyettük, ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön, valamint
az ellenszolgáltatás díját megfizesse. Az Ellátásért Felelősök ezúton kijelentik, hogy a
közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadják, melyről
Víziközmű-szolgáltató a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.
A Víziközmű-szolgáltató a megbízás és meghatalmazás alapján vállalja, hogy egységesen
végezteti el a vagyonértékelést, továbbá elvégzi az ezzel kapcsolatos koordinációt és a
közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

A 2019. december 31-ig kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelési
költségeit az Ellátásért felelősök a Vksztv. 5/G.§ (5) bekezdése alapján – eltérő megállapodás
hiányában – a víziközmű-rendszeren 2019. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó
könyv szerinti értéke arányában viselik, melynek meghatározása az alábbi képlet Ellátásért
Felelősönkénti behelyettesítésével történik:
vagyonértékEF
VÉEF =
vagyonértékVkr
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
kivéve a főművek esetében. Főműveknél a 2019 évre vonatkozó
igénybevételi mátrix szerinti vagyonérték.
vagyonértékVkr: a teljes víziközmű-rendszer összesen vagyonértéke.
Jelen Megállapodás (EF+1)*2 példányban készült, melyből 2-2 példány az Ellátásért
felelősöket illeti meg.
Jelen megállapodást felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok
végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.
Veszprém, 2018. ...

..........................................................
Várpalota Város Önkormányzata
Ellátásért felelős

..........................................................
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Ellátásért felelős

..........................................................
Öskü Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

..........................................................
BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:
Jelen megállapodást Várpalota Város Önkormányzati képviselőtestülete a …../2018. (XI. 29.)
számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen megállapodást Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete a 245/2018.
(VIII.30.) számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen megállapodást Öskü Község Önkormányzat
(….hó…nap) számú határozatával hagyta jóvá.

képviselőtestülete

a

…../2018.

