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SZEREP KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

4163 SZEREP NAGY U. 53. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon vagyonértékeléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 25-i testületi ülésen fogadta 

el az önkormányzati tulajdonú víziközművagyon vagyonértékeléséről szóló 57/2017.(IV.25.) 

önkormányzati határozatot. A közművagyon - értékelési szakvéleményt az Állami Regionális 

Vízművek Közmű Vagyon Értékelő Konzorciuma (Konzorciumi tagok: ECOELINE Zrt, 

valamint BDL Környezetvédelmi Kft.) készítette el. A határozat elfogadását követően 

észrevétel érkezett mi szerint a szakvéleményben pontosítások szükségesek, ezért a 

szakvélemény módosításra került.  

Fentiekre tekintettel szükséges az 57/2017.(IV.25.) önkormányzati határozat visszavonása és 

egy új határozat elfogadása. A módosított és pontos adatokat tartalmazó szakvélemény 

bemutatja a vagyonértékelés körülményeit, módszertanát, az értékelt víziközműveket, 

műszaki állapotuknak rövid szöveges értelmezését, valamint a megállapított vagyonérték 

összegzését. A képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy elfogadja a vagyonértékelést és 

azt átvezeti könyveiben. A vagyonértékelés elfogadása és a képviselő-testületi határozat 

alapján van lehetősége a TRV Zrt-nek arra, hogy az elkészült és elfogadott vagyonleltárt és az 

értékelési szakvéleményt megküldje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

részére a működési engedély módosítása céljából. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 

 

 
 

Határozati javaslat  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2017.(IV.25.) önkormányzati 

határozatát visszavonja. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Határozati javaslat  

Szerep Községi Önkormányzati Képviselő-testületének …../2017.(VIII.29.) 

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 
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nyilvántartásain 2017. május 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 

vagyonérték 98.522.335.- 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. május 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2016. május 2-i fordulónappal 

megállapított vagyonérték a 2016. május 3 – 2017 május 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. május 1-i 

dátummal, mint bruttó bekerülési érték kerül be az önkormányzat számviteli 

nyilvántartásaiba. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

Határidő: 2017. augusztus 31. 


