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ELŐTERJESZTÉS 
az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon vagyonértékeléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Tiszántúli Regionális Vízmű Zrt. a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a 

víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM 

rendeletnek (továbbiakban: NFM) megfelelően elkészítette az általa üzemeltetett, az 

önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelést. Vagyonértékelés 

az előterjesztés melléklete.  

A közművagyon- értékelési szakvéleményt az Állami Regionális Vízművek Közmű Vagyon 

Értékelő Konzorciuma készítette el. A vagyonértékelés módszertanát, az érintett 

vagyonelemek értékelésének szakmai alapelveit a vonatkozó NFM rendelet határozza meg. 

Az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelésről 

közművagyon-értékelési szakvélemény készült, amely bemutatja a vagyonértékelés 

körülményeit, módszertanát, az értékelt víziközműveket, műszaki állapotuk rövid, szöveges 

jellemzését, valamint a megállapított vagyonérték összegzését. A vagyonértékelés 

fordulónapja 2016. május 2., a vagyonértékelés az ekkori időpontnak megfelelő állapotot 

tükrözi.  

 

Határozati javaslat  

Szerep Községi Önkormányzati Képviselő-testületének …../2017.(IV.30.) önkormányzati 

határozata a TRV Zrt. által elkészített önkormányzati tulajdonú víziközművagyon 

vagyonértékelésével kapcsolatosan 

 

1. Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testületet a tulajdonában levő víziközművekre 

vonatkozó, a Tiszántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészíttetett vagyonértékelést, továbbá az 

abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. 

2. Szerep 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 2017. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 

vagyonérték 108.236.145 Ft. 

3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű 

vagyon értéke a 2016. május 2-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került 

megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új 

bekerülési értékeként történő megjelenítése az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 

2017. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2016. május 2-i fordulónappal 

megállapított vagyonérték a 2016. május 3 – 2017 január 1. között aktivált beruházásokkal, 

illetve egyéb változásokkal módosításra kerül. A 2016. május 2-i vagyonérték az avulással 

korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra, mely vagyonérték 2017. január 1-i 

dátummal, mint bruttó bekerülési érték kerül be az önkormányzat számviteli 

nyilvántartásaiba. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

Határidő: 2017. április 30. 


