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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!  
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdés 
értelmében 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 végrehajtásával (háramoltatás) 2013. január 1.-től az 
ellátásért felelősök kötelezettsége. 
 
A víziközművek vagyonértékelését 2015.12.31-ig kellett volna elvégezni, de törvényi változás miatt 
2019.12.31-ig elhalasztásra került. A közelgő határidő végett 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. 
 
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, 
eszközhasználati díj) kerültek megjelölésre. Ennek megfelelően a 2018-2019. éveket illető víziközmű 
használati díjak számlái nem kerülnek kifizetésre, azok elszámolási kötelezettség terhe mellett a 
vagyonértékelés költségeinek finanszírozását biztosítják. 
 
Az elfogadott Egyetértési Nyilatkozatban megfogalmazásra került, hogy a jelenleg is bérleti 
üzemeltetési szerződés keretében üzemelő vízközmű-rendszerek esetében a vagyonértékelést 
követően az Ellátásért Felelős és Víziközmű-szolgáltató közötti meglévő üzemeltetési szerződés 
módosul, tartalma kibővül úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződés 
jön létre. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 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 megállapodást, mely a vagyonértékelés 
költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását szabályozza, az 
Önkormányzat nevében írja alá. 

Továbbá a testület határozzon, hogy: 
• a vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű 

használati díjak elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-
03948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 27. sorszámú 
Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a 
víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot 
megtárgyalta. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ 
(1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a 
felhatalmazza 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 megállapodást, 
mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség 
arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat 
nevében írja alá. 
 
A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. 
éveket illető víziközmű használati díjak, elszámolási 
kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak. 
. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

Tapolca, 2018. november 29. 
 

Bolla Albert 
polgármester 


