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Tisztclt Polgárme§ter Ur!

Táiékoztatiuk, hogy a Dunántírli Regiorrális vízmű Zl1. a víZiköZnúvek vagyonóítókclósének
szabályairól és a víZiköZnilszolgáltatók által köZérdekből közzéteendő adatokról szóla)

24l20l3. (y.2.9.) NFM lendeletnek (a továbbiakban| NFM rendelet) negfelelőcn clkészítette
aZ általa iizcmc]tctctt, aZ önkormányzati tulajdoDú víziközmilvag_vonra vonatkozó
vagyonéItékclóst, melyet levelünk mellék]eleként szíves felhasználás céljából megküIdünk a
Tisztclt Önkormányzaí íészére. A vagyonéfiékelés elfogadásával az Önkornlanlzat
teljcsítettDck tekintheti a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011, évi CCIX, törvény tárgybani
rendelkezóscit.

A közmúvagyon-értékelési szakvéleményt az NF'M lendclctnek megfelelóen, az Állami
Regionális Vízművek Közmű vagyon Ertékelő Konzorciuma (Konzorciunri tagok:
ECoELINE Zrt, \,alamint a BDL Kömyezetvédelmi Kft.) készítette el.

A vagyonértékelés nódszeíanát, aZ érintett vagyonelemek éItékelésének szaknai alapelveit a
roratknzó \l v rendelet hatarozza nteE,

A víZikö,4nűvek vagyonértékelésónck általános szabályai mellett, M NFM rendclet j-6-
paragrafusai rendelkeznek a r,íziközmű vagyonéfiékelés előkészítóséről, nTódszeréről.
végrehajtásáról ós annak dokumentálásáró] is.

Az Önkormányzat tulaidonát képező víZiközmúvag.vonla vonatkozó vagyonértékelésről a
mellékelt közművagyoí-értékelési szakvélemény kósziilt, amcl),,bemutatia a vagyonértékelés
köfi]ményeit, módszeúanál, az értékelt víziközmúvcket, műszaki állapotukrrak rövid.
szöveges j ellemzését, valamint a megáliapított vagyonéíék összegzésél.

A szakvélemény kötelező és elr,álaszthatatlan resze az lirtókclósi Tanú§itvány. továbbá
kötelező me]léklete a részlete§ yagyonleltárt tartalamzó CD melléklet, Az értékelt
víZiköanű\,ek az NFM lendc]et 1. mellékletének negfelelően kerültek feltüntetésre. A
víZiköZművagyon-leltáI lószletezése aZ NFM rende]et 2, mellék]ete szerint, táb]áZatos
formában kerül kialakitásra. ,{ \,égleges irott anyagok, 1btódokumentációk, Ct)
adathordozóra kerültek rögzítése. n]el,v szintén elválaszthatatlan részót képezi a
szakl,élemén}nek,

DunántúII RéglónáIs vlzhú zÁltkóúan Műhód6 Régvén lÁft.gág
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A vagyonértékclés fordulónápja 2015. június 30., a vag_Yonértékelés aZ ekkoli időpontnak
n1egl'eleló állapotot liikőZi.

|elhír,juk figyelmüket aZ N|M rendelet 2, 
"§ 

(2) bckczdésében 1'ogla]takra. ne]y szerint a

negállapított vagyonéfiéket és a vagyonértékciés sorál keletkezett adatokal aZ ellálásért
l'elelős vagyomyilvántafiásában, vagy - ha aZ üZemeltetési szerződés ezt a \iziközníl-
szolgáltató fcladatál,á tcs7i - a viziközmú szolgáltató \,agyonnyilvánli tásában át kell\,ezetr]i.

Jelen IeYelűnk mellék]etét képezi egy TáNaságunk áha] kidolgozott képviselőtestületi
határozát mintr, me]}ben a Tisztel1 Képvis.lótcsülct arról dönt. hogy elíilgacija a
vagyonértékelést és aZ| áivezeti könyveiben, Tálsaságrrnk czúton szeretné 1'elajáalani szakmai
segílségét a Vagyonéfiékelés n"vilvántartásukon töfténó átvezetéséhez. Kériük. hogy a
vagvonértékelés elfogadásá,ól szó]ó kópliseliitestületi
Társaságunk részére megküldeni az üzenreltetési szerzódés módosításának kezdemétryezése
céliából. Tájékoztatjuk. továbbá, hogy dúltéSüknek megfeielően a közníívagyon-éfiékeiési
szakvéleményt Társaságunk - a működési engedély lnódosítás cóljábó1 - mcgküldi a Magyar
Energetikai és KöZmű-szabályozási Hivatal részérc.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kóznúvagyon-értékelési s7akvéleményt Társaságunk a Magyar
Energetikai ós KöZmú-szabályozási lJivatal rószére is megküldi,

Fontosnak taíjuk hangsúlyozni az NFM rendeletberr is rögzítelleket. nevezetesen. hogy a
létrejött vagyonleltár aZ álvezetése után is víltozatiirn struktúrában kel1, hogy maradjon
tekintettel arra. hogy az elkészített vagyonétlékelés lesz a kiindlrló pontja aZ Önkomí]u z.lt
Gördülii Fejlesztési Tervének is-

EZen nyiivántaftásban töfiénő bfumilyetr módosítás o]_van szakmai jellegű ismeleteke1.
valamint technikai hátteret igényel, anrcllycl a vízikijzmű szektor rendelkezik. EZért
'I'ársaságunk (]Zúton kívánja felajánIani s7olgáltatását a vagyon-n}ilVánlaltás további vezetése
órdckóbcn. Ezcn szolgáltatás tartalma és cgyéb fe]lételei későbbiekben kerülnek deirrriálásra.

Kéljük. hogv a csatolt anlagok és táiékoáatónk áttekintését követően. tulaidonosi döntésiiket
meqhozni. Yalamint a vagvonértékelés eLlbí,ladásáról szóló kép]ii§qló!!9§]ü!§]!Lb@!}!QzqlE!.
továbbá a köZmílvagYon nvilYántafiásra vonatkozó clképz9Li!&9]!. ! !]g!LrLq!l 9óZg!9§
szándóknyilatkozatban Dostafordultával az Önlornlan\z3ti és l{ommunikációs osztály

Sióíilk. 2016, í'ebruár 22.
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önkormányzatiés kommunikációs vagyongazdáIkodási osáályvezető
osztál}.r'ezető
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Alulírott Németh Tibor, mint az ÁIlanti Regionális Vízmfu,ek Kijzfuűl,ttgfon Értékelő

KoLzolciumának képviselóje, va]amint Kovács Károly rnint a Konzorcium képviseletében

eljáró vagyonérrékelő nyilatkozzuk, hogy ,.A rcgio ális \,íZ|llíh,ek üszd enti Re{ionáli,9

l/íznűl,ek ht., Du]lá íúli Regionális l:íznii Zrt., Dma Melúi llegionális |'ízmű 7,rt.,

E.szaAmagyarorszagi Regitlnális t,ízmííl,ek Z,rt., Északdunántúli l/í.tllíi 7,|t.) á]l(1l íi.emelleteít

ó kofüákyzali tulaj&ln! iziközmíi tagyonfa ),úlatkozó, átJ'o4ó wgo éríékelés elkészílése

és sn-uAturáh \'ízikózklíi |{tg:,o lelíál fe!állíttisa, a neglél,ők feliibizsgáldía és dkh&lizálús,r
yallalkozási szetződés keretében" tárgy6 szerződés alapján, a DRV Zrt. részére, 2015.06,30-i

iordulónappal e]készitett 243 db Kö.íllíiwgron-élíékelésí S,tllí\,élefié]tybett szereplő

hűketéii talnisííl,árry érvényességi idejet, kiterjesztjrik 2016,06 30-ig, az alábbiak

figyelembevéte]éve1:

A 20l5 06 30-i íbrdulónappal megállapitott vagyorrérlék, a szerzódés táígyát képező. a

2011, évi CCIX. tv, alapján viziközmúnek minósúlő, a 2412013 (v,29) NTM
rendeletnek meglelelően azonosítolt viziköZmú objekiumokía és objektumcsoporlokra
vonatkozik.
A 2015,0630-i fordulónappal feiállitot1 vagyonleltár a szerződés tárgyát képező
vizikőzmű o1r.jektumokat taitalmazza és a foldulónapon jellemző műszaki állapotukat
tükíözi, A viziköZmű vagyonleltáí teljes köniségérői a DRv Zrt,, a 2112013 {Y 29)
NFM .endelet 3, § (2) bekezdésének megfeleló nyilatkozatot adott ki az Allami
Regionális Vizrnűr,ek KöZnűvagyon Ertékeló Konzorciuma részér e,

A leláll1tott vizikozrnú vagyorrleltár, 1ll, a megállapílott vagyonérték nem taítalmazza a
2015,06,30-át. vagyis a vagyonértékelés fordulónapját kóvelő:

. é,lóknövelő felújitásokat. i1l, sele,jtezéseket,

. új beruházásokat"

. fenntartási időszakban lévó, KEOP-L.óI nregva}ósitott beruházások elszámolt
értékcsókkerlését,20t4.12jl_től, a vagyonértékelés számviteli nyilvántartásokban
tórténó átveZetéSig

A 2015,06.3O-i lordulónappal megállapitott vagyonérték 2016,06,3O-ig kiterjesztett
érvényessége feltételezi. és egyben megköveteli aZ éIlékelt vizikózművek rendeltetésszeni
használatát, valamint, hogy a környezeti adottságok draszlikusan ne változzanak (árviz,
ft;ldrengés. beivíz, súlyos környezetszennyezés. túzkár, rongálás, stb ),

Bóly, 2016. ianuár 01

1

Kovács Károly
BDL Kórnyezetvédelmi Kfl ,

ügyveZetö igazgató
OL1 erlrtonlernöl al1 s:ant. l00 - l l9b-

vagyonéftékeiő l?elje&,lk: PTL ] 197600

ECoELINE Zfi ." vezérigazgató
Állami Regionáljs Vizmúvek

Közmúvagyon Étékeló Konzorciunra



Határozati iavaslat minta:

város,/kiizség Önkormán_vzat képvi§elő-te§tülctónek
...,,/2016.(.,.....) határozata

., Város/KöZség Ölrkomány7atfi]ak Képviselő-tesiiilete, a tulajdonában

lévó víZikö7múveke vonatkozó. a DlLnáltúli Regionális VíZníL Zl. á]tal elkészített

vagyonértékeiést, továbbá aZ abban szereplii vag}onlelliirt e]i'ogadja, ,....,.,,..,,

város/Község Önkormányzata a vag,vonónókelésbcn szcrcplő adatokat a \,ízikóZnílvek

vagyonértékelésénck szabályairól és a víZiköZnú-szolgáltatók álta1 köZérdekbő] közzéteendő

adatokró] s7ó]ó 2412003. (V. 29.) NFM lendelet 2 §. (2) bekezdése értelmóben saiát

nyilvántafiásail1 2016. január 1-i íbrdulónappal átvezeti. A vag1,onótlókclés szerirrti

,al,).,nén(k lr, Az Ün.onn, rlrz.r .l,.ridonáhan .é\o \l,/i(ö,,mL \Jp)Un

órtéke a 2015, június 30-i fordulónappal elkészített vagyonéfiékeléssel kerüh megállapításra a

vag,vonértéke lésben lögzitettek szet,int, amely vag),on elemeinek új hekerülési éíókcként

töfiénő megjelenítése aZ Öikormányzat számviteli n,Yil\,/tntartásaiban 20]6..január l-jéVel

valósLll meg o]y módon. hog_v a 2015, junius 30-i fordulónappa1 megállapitott \agyonérték a

2015. július 1, decenrber, 31. közi'tt aktiváIt beruházásokkal. illetve egyób változásokkal

módosításra kerülnek. A 2016. január l-jei bruttó bckcrülósi érték az avulással korrigá]t

úiraelóállitási érlók alapján keriilt megállapílásra.

Fe]elijs:,..,.....,...........,..,..,.. polgánnester
Hatrlridó:



Elózctes szá ndóknyilatkozat

Város/Község Önkormányzata nevében

......... -.. polgármesíel ezúton nyilatkozom, hogy Önkormrinyzatunk

előreláthatóIag igénybe kívánja venni a Dunrintűi Regionális Vízmű Z-rt. víziközmü vagyorua

vonatkozó vagyon-nyilvántartás vezetésére vonalkozó szolgá]tatásál.

Kelt:

polgrirmesler


