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Tisztelt Képviselő Testület! 
A napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:  
 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a 499082-15-3/2016 számú, postai úton megküldött 
levelével tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a 
víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által 
közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek (a továbbiakban: 
NFM rendelet) megfelelően elkészítette az általa üzemeltetett, az önkormányzati tulajdonú 
víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelést. A kész szakvéleményt csatoltan írásban, 
CD melléklettel ellátva megkaptuk.  

Az NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a megállapított vagyonértéket és a 
vagyonértékelés során keletkezett adatokat az ellátásért felelős vagyonnyilvántartásában át 
kell vezetni, melyhez képviselő-testületi döntés szükséges. Az Önkormányzat által elfogadott 
közművagyon-értékelési szakvéleményt a DRV Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére is megküldi.   

A képviselő-testület munkájának elősegítéséhez, valamint a szakvélemény értelmezéséhez, a 
nyilvántartásban történő felvezetéshez a DRV Zrt. felajánlotta szakmai támogatását. 
Lehetőséged ad a DRV Zrt. arra, hogy az elfogadott szakvéleményben szereplő adatok 
nyilvántartását és kezelését a továbbiakban a DRV Zrt. végezze, amelynek részletes feltételei 
külön megállapodásban kerülnek rögzítésre.  

A közművagyon nyilvántartásra vonatkozó elképzelésüket a mellékelt előzetes 
szándéknyilatkozatot postafordultával, de legkésőbb 2016. március 31-ig az Önkormányzati 
és Kommunikációs Osztály részére (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) megküldte az 
önkormányzat. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

 

Határozati javaslat 

 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 
…/2016.(…) Önk. határozata  

 
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő víziközművekre 

vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az 

abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Aszófő Község 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 179 868 299 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-jével 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 avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 

  
 
Felelős: polgármester  
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Aszófő, 2016. szeptember 7.        
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