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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti vagyon részét képező helyi önkormányzati vagyon korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonát képezi a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű 
(Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Ennek alapján az önkormányzatot illeti a 
víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a 
Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a 
továbbiakban: Ellátásért felelős) kötelessége és joga gondoskodni a közműves 
ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos 
víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) a 
víziközművek vagyonértékelésre a 78. § (1) bekezdése alapján 2015. december 31-
éig biztosít határidőt. 
 
A BAKONYKARSZT Zrt., Önkormányzatunkkal, mint Ellátásért felelőssel 2012. 
évben megkötött Üzemeltetési szerződés kiegészítésben és a korábban a 
BAKONYKARSZT Zrt. tulajdonában lévő víziközművek átháramoltatásának 
módját és a víziközművek vagyonértékelését meghatározó Egyetértési 
nyilatkozatban vállalta, hogy az Ellátásért felelős megbízása alapján lebonyolítja az 
Ellátásért felelős víziközmű-vagyonának vagyonértékelését – mind a 
vagyonkezelésben, mind a bérüzemeltetésben lévő víziközmű-vagyontárgyai 
esetében egységesen – annak érdekében, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. 
működési területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2012. (XI. 29.) 
határozatában döntött az Egyetértési Nyilatkozat és az Üzemeltetési Szerződés 
Kiegészítés elfogadásáról. 
 
Az előterjesztéshez 1. és 2. mellékletként csatolom a Bakonykarszt Zrt. fenti 
tárgyban küldött leveleit. 

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
 
Eplény, 2015. január 28. 
 
         Fiskál János 
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A) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (I. 28.) határozata 
 

Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékeléséről 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelése” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelésének az elvégeztetésével, 
beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is, az üzemeltető Bakonykarszt 
Zrt-t bízza meg.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Eplény Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2012. (XI. 29.) határozatával, 
valamint a Bakonykarszt Zrt. 10/2012. (XII. 05.) közgyűlési határozatával 
elfogadott Egyetértési Nyilatkozat, valamint Üzemeltetési szerződés 
kiegészítés rendelkezéseinek megfelelő irányelvek szerinti, a vagyonértékelés 
költségeinek felosztására vonatkozó megállapodás aláírására. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2015. március 31. 
 
Eplény, 2015. január 28.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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B) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (I. 28.) határozata 
 

Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a 
vagyonértékeléséről 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a vagyonértékelése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékelésének az 
elvégeztetésével, beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is, az 
üzemeltető Bakonykarszt Zrt-t bízza meg.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Eplény Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2012. (XI. 29.) határozatával, 
valamint a Bakonykarszt Zrt. 10/2012. (XII. 05.) közgyűlési határozatával 
elfogadott Egyetértési Nyilatkozat, valamint Üzemeltetési szerződés 
kiegészítés rendelkezéseinek megfelelő irányelvek szerinti, a vagyonértékelés 
költségeinek felosztására vonatkozó megállapodás aláírására. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2015. március 31. 
 
Eplény, 2015. január 28.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 


