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Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

2016. március 11-én a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megküldte a víziközművek 
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 
adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek (a továbbiakban: NFM rendelet)
megfelelően elkészített, az általa üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyonra 
vonatkozó vagyonértékelést. A vagyonértékelés jóváhagyásával az önkormányzat teljesíti a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény tárgybani rendelkezéseit. 

A jóváhagyással egyidejűleg az ellátásért felelős vagyonnyilvántartásában, vagy - ha az 
üzemeltetési szerződés ezt a víziközmű szolgáltató feladatává teszi – a víziközmű-szolgáltató 
vagyonnyilvántartásába át kell vezetni.

A DRV Zrt. által megküldött leltár alapján kalkulált vagyonérték a 2015. június 30-i állapotokat
tartalmazza, nem foglalja magában a vagyonértékelés fordulónapját követő értéknövelő 
felújításokat, új beruházásokat, fenntartási időszakban lévő, KEOP támogatásból 
megvalósított beruházások elszámolt értékcsökkenését, melyek az önkormányzat
vagyonnyilvántartásában viszont szerepelnek.

A víziközmű vagyon értékelését Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete fogadja 
el, a DRV Zrt. által, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően kidolgozott és megküldött 
testületi határozat minta alapján.

Ahhoz, hogy a 2016. január 1-i állapotoknak megfelelő vagyonértéket meghatározzuk, 
szükséges a DRV Zrt. által elkészített vagyonértékelés összehangolása az önkormányzati
kataszter adataival. Ennek elvégzése a szűkös határidő miatt az előterjesztés elkészítésének 
időpontjában még folyamatban van, a képviselő-testületi ülés időpontjára készül el. A 



határozati javaslatban éppen ezért a vagyonérték végleges összege és az 1. sz. melléklet még
nem szerepel.

A DRV Zrt. által küldött értékelésben a tapolcai víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i 
állapot szerint: 2.267.155.624,- Ft.

A szennyvíztelep állami tulajdonba adása kapcsán a képviselő-testület a 2016. február 19-i 
ülésen hozott döntést, illetve a határozat mellékletét fentiek miatt aktualizálni szükséges, ami
nem csak az ingyenes állami tulajdonba adási eljáráshoz szükséges, hanem kiindulópontja az
Önkormányzat Gördülő Fejlesztési tervének is.        

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, az 
önkormányzati víziközmű vagyonértékelés jóváhagyásáról, illetve az állami tulajdonba 
adáshoz szükséges határozat módosításáról szóló határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá 
az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.  

Tapolca Város Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő 
adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a 
víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 
adatokról szóló 24/2003. (V.29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése
értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal
átvezeti.
A vagyonértékelés szerinti vagyonérték ………………Ft.

Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 
2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel
került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint,
amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő 
megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban
2016. január 1-ével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június
30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. –
december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb
változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó
bekerülési érték az aktiválással korrigált újraelőállítási érték 
alapján került megállapításra.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



II.

Tapolca Város Képviselő-testülete a 198/2013. (XII.20.) Kt. 
határozatnak megfelelően fenntartja hozzájárulását és 
megerősíti szándékát, hogy az 1. számú mellékletet képező 
vagyonleltárban tételesen felsorolt önkormányzati tulajdonú
víziközmű vagyont ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába 
adja.
A vagyonátadás elősegíti a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21.
pontjában szereplő víziközmű-szolgáltatás közfeladat ellátását.  

Az 1. sz. mellékletben szereplő víziközmű vagyon korlátozottan 
forgalomképes vagyoni körbe tartozik.

Tapolca Város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 
hivatkozott vagyonelem kötelező önkormányzati feladat 
ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek
finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati
költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem 
szükséges.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy tegye meg a további szükséges
intézkedéseket a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatban. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyúttal a 
17/2016. (II.19.) Kt. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2016. március 18.

Dobó Zoltán
polgármester



1. sz. melléklet: Tapolca víziközmű vagyonleltár 


