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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 79.§ (1) 

alapján Sóly Község Önkormányzata 2012. december 3-án Egyetértési Nyilatkozatot kötött a 

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt-vel. 

 

Az Egyetértési Nyilatkozat III. pontja szerint: 

 

„Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései 

alapján Víziközmű-szolgáltató a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a 

rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az ellátásért felelős 

tulajdonába száll át. 

 

Az Ellátásért felelős a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a 

Víziközmű-szolgáltató vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést 

kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16.§ (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés 

alapján, figyelemmel az Ötv. és a Nyt. rendelkezéseire.” 

 

Az üzemeltetési szerződés kiegészítését mindkét fél 2012. december 3-án aláírta. 

 

A 2016. évi beszámoló és mérlegjelentés adatai alapján megállapítható, hogy ezen 

átháramoltatás nem valósult meg a Sóly Község Önkormányzata könyveiben. 

 

Az átháramoltatott vagyon értéke 2012. december 31-én 38.992.911 Ft volt, mely 

nyilvántartásba vétele nem történt meg az Önkormányzatnál. 

 

Ezzel párhuzamosan a fejlesztési források egyenlegét, mint önkormányzati követelést 

(3.710.659 Ft) is nyilvántartásba kellett volna venni. 

 

Az üzemeltetési szerződés kiegészítése 1.w. pontja szerint: 

„Vállalja a víziközmű vagyon felújításának körében a víziközmű jogszabályi követelményeknek 

biztonsággal eleget tevő állapotának megőrzését, továbbá annak műszaki fejlesztését, 

legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének a víziközmű-szolgáltatási 

díjbevételben megtérülő mértékében.” 

Az Önkormányzatnál ez visszapótlási követelés előírását jelenti, az önkormányzat követelései 

között nem került előírásra. 

 

A BakonykarsztZrt. az átháramoltatott vagyon 2016.12.31-i állapotnak megfelelő nettó 

vagyonértékéről készített kimutatást megküldte az Önkormányzat részére, egyben a 

fejlesztési források egyenlegéről készített kimutatást is. 

Ezen kimutatások szerinti vagyon nettó értéke: 34.484.735 Ft-ot, a fejlesztési források 



egyenlege: 3.710.659 Ft követelést mutat. A 108/2015. (XI.05.) önkormányzati határozat 

értelmében, az önkormányzat által kiszámlázott vagyonkezelői díjat 2016-tól a 

BakonykarsztZrt-nél hagyja, melyet közműfejlesztésre kell fordítson a zrt. Az így keletkezett 

további követelés 94.468 Ft. Miután a vagyonkezelői díj második félévének elszámolására 

tárgyévet követő évben kerül sor, ezért az Önkormányzatnál nyilvántartásba veendő, a 

fejlesztési forrásból adódó követelésen felüli követelés összege 48.525 Ft. 

 

A BakonykarsztZrt. által megküldött kimutatás szerinti visszapótlási követelés nem fedi le a 

2013-2019. időszakot. Ennek oka, hogy a Zrt. nem készített kalkulációt a vagyonkezelésbe 

adott eszközök 2017-2019. években várható értékcsökkenéséről. 

A BakonykarsztZrt-vel folytatott levelezés során az alábbi választ kaptuk a kalkuláció 

elmaradására: 

„A BAKONYKARSZT Zrt. 2017. január 1-től módosította Számviteli Politikáját, emiatt a tárgyi 

eszköz nyilvántartó programunkon is el kell végezni a szükséges változtatásokat.A 

módosítások kapcsán számos technikai probléma adódott, ami időbeli csúszást okozott a 

fejlesztésben.A tesztelések után csak augusztus hónap második felében tudtuk megkezdeni a 

tárgyévet érintő - tárgyi eszköz gazdálkodással kapcsolatos - feladataink (aktiválások, ÉCS 

számítások, havi zárások) végrehajtását.A fenti okok miatt az Ön által kért adatokat sajnos 

nem tudjuk megadni, kérjük szíves megértésüket.Az Önök által kért számításhoz az 

előzőekben közölt (2016. évi) adatok alapján lehet kalkulálni.” 

 

A kalkuláció elvégzését követően a nyilvántartásba veendő visszapótlási követelés összege: 

8.167.084 Ft, melyet csökkent a meg nem térült értékcsökkenés, és az elvégzett fejlesztések 

összege (ez utóbbi nem volt az elmúlt időszakban). Így a fennmaradó visszapótlási követelés 

4.812.910 Ft. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2016.12.31-i állapot szerintiátháramoltatott vagyon, a 

fejlesztési források egyenlegéből adódó követelések, a visszapótlási követelés 2017.01.01-vel 

történő számviteli elszámolását jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni. 

 

Sóly, 2017. november 

 

 

 

Kaptur József 

polgármester 


