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Tisztelt Képviselő-testület !

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a vízi közművek vagyonértékelésének szabályairól és a
víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM
rendeletnek megfelelően az önkormányzat megbízása alapján elkészítette a DRV által
üzemeltetett, az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó
vagyonértékelést. A részletes vagyonleltárt CD-n rendelkezésünkre bocsátotta. A vagyon
vagyonértékelés szerinti értéke 316 845 547 Ft. A Drv által üzemeltetett közmű-vagyon
2015.12.31.-i, az önkormányzat könyvelésében szereplő nettó értéke 242 054 439 Ft, ez
emelkedik az értékelés összegére.
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. előzetes szándéknyilatkozatot kér arra vonatkozóan, hogy
az önkormányzat a későbbiekben igénybe kívánja -e venni a víziközmű-vagyon
nyilvántartására vonatkozó szolgáltatását. Indoklásuk szerint a nyilvántartásban történő
bármilyen módosítás olyan szakmai jellegű ismereteket, technikai hátteret igényel, amellyel a
víziközmű szektor rendelkezik. A szolgáltatás tartalma, egyéb feltételei később kerülnek
meghatározásra. A víziközmű-vagyonra vonatkozóan a hatóságok egyre több
adatszolgáltatásra kötelezik az ellátásért felelős önkormányzatokat, különböző műszaki,
kapacitásbeli adatokat is kérve. Ezek az adatok a víziközművet üzemeltető vállaltoknál állnak
rendelkezésre. A vízi közmű vagyon általában nem egy önkormányzat tulajdonában van,
összekapcsolódnak egy rendszerré, ezért is kézenfekvő, hogy az egész rendszert üzemeltető
cég végzi el az adatszolgáltatásokat a nála vezetett nyilvántartások alapján.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vagyonértékelést elfogadni és az előzetes
szándéknyilatkozathoz hozzájárulni szíveskedjenek.

HATÁROZATI

J A V A S LAT

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő vízi közművekre
vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az
abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.
Zalahaláp Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a vízi közművek
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő
adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM rendelet 2. §.(2) bekezdése értelmében saját
nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti
vagyonérték 316 845 547 Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű 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 nyilvántartásában 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 újra
előállítási érték alapján került megállapításra.

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
az előzetes szándéknyilatkozatot megtegye arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat
előreláthatóan igénybe kívánja venni a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. víziközmű-vagyon
nyilvántartásának vezetésére vonatkozó szolgáltatását.
Határidő: 2016. március 31.
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