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E L Ő T E R J E S Z T É S

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 26-i ülésére

Előterjesztés címe és tárgya: Ivóvíz víziközmű rendszer vagyonértékelése

Tárgykört rendező jogszabály:
- A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.törvény 

Előterjesztő: Huszárovics Antal  polgármester
Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!



A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.évi  CCIX.  törvény  12.§  (1)  és  a  78.§(1)  bekezdései  értelmében
2015.december  31-ig  minden  víziközmű  rendszerre  a  víziközművek  tulajdonosainak  (ellátásért  felelős
Önkormányzatoknak)  el  kell  készíttetnie  a  vagyonértékeléseket.  A  törvény  szerint  a  vagyonértékelés
költségeit  az  ellátásért  felelősöknek  kell  viselniük  és  a  költségek  a  víziközmű  rendszer  üzemeltetésbe
adásából származó bevételek (bérleti díj) terhére is finanszírozhatóak. 

A FEJÉRVÍZ Zrt. 2015.március 13. napján érkezett levelében jelezte, hogy a társaságuk működési területén
eddig több vagyonértékelés is elkészült, ezek költségeit figyelembe véve Csabdi községben 

- a Bicske-Csabdi ivóvíznél 4.500.000 – 7.000.000,-Ft+Áfa, 

- a szennyvíznél Bicske és térségénél 5.300.000 – 8.300.000,-Ft+Áfa,

- Mány bányakútnál 500.000 – 700.000,-Ft+Áfa  közé becsülhető a vagyonértékelési költség.

A  vagyonértékelést  az  önkormányzatoknak  meg  kell  rendelniük.  Felajánlották  segítő  közreműködésüket
abban,  hogy a vagyonértékelést  elkészíttetik,  mert  jó  esélyt  látnak  arra,  hogy mivel  ők  több víziközmű
rendszerre kérnek együttes ajánlatot, így kedvezőbb árat sikerül elérniük.

Másik lehetőségként felmerülhet, hogy az önkormányzat a vagyonértékelést önállóan rendeli meg.

Előzetes egyeztetés alapján Bicske és Mány települések is azt a döntést támogatják, hogy a FEJÉRVÍZ Zrt.
készíttetesse el a vagyonértékelést.

A fentiek alapján 2015. április 5-ig kérik a nyilatkozatunkat a döntésünkről, valamint az erre vonatkozó
hivatalos megbízást legkésőbb április 15-ig adjuk meg. 

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát.

Csabdi, 2015. március 19. 

   Huszárovics Antal 
       polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT 1/

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015 (III.26.) számú határozata

Ivóvíz víziközmű rendszer vagyonértékeléséről

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató
rendszer-V  nevű  11-10481-1-002-00-12  kódú  viziközmű  rendszer  vagyonértékelésének  elkészítésére
megbízza  a  FEJÉRVÍZ  Fejér  Megyei  Önkormányzatok  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaságot (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.).

Felhatalmazza a polgármestert a megbízás megküldésére.

Határidő: 2015. április 5, illetve 2015.április 15..
Felelős: Polgármester

 HATÁROZATI JAVASLAT 2/



Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015 (III.26.) számú határozata

Szennyvíz víziközmű rendszer vagyonértékeléséről

Csabdi  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  I/69.  Bicske  és  térsége
szennyvízelvezetés  és  tisztítás-SZV  nevű  21-10481-1-003-00-12  kódú  viziközmű  rendszer
vagyonértékelésének  elkészítésére  megbízza  a  FEJÉRVÍZ  Fejér  Megyei  Önkormányzatok  Víz-  és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.).

Felhatalmazza a polgármestert a megbízás megküldésére.

Határidő: 2015. április 5, illetve 2015.április 15..
Felelős: Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT 3/

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015 (III.26.) számú határozata

Ivóvíz víziközmű rendszer vagyonértékeléséről

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az I/12. Mány bányakút vízszolgáltató
rendszer-V  nevű  11-10481-1-003-00-14  kódú  viziközmű  rendszer  vagyonértékelésének  elkészítésére
megbízza  a  FEJÉRVÍZ  Fejér  Megyei  Önkormányzatok  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaságot (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.).

Felhatalmazza a polgármestert a megbízás megküldésére.

Határidő: 2015. április 5, illetve 2015.április 15..
Felelős: Polgármester
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