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Előterjesztés 
 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. július 27. napján tartandó soron következő 

nyilvános, önálló ülésére 

 

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülte Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című 

előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Hajmáskér, 2022. július 21. 

 

 

        Köbli Miklós s.k. 

    polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

....../2022. (……) határozat 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 
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Jelentés 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

Képviselő-testület 23/2022. (III.30.) határozata: 

Tárgy: Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pétfürdői Hivatásos 

Tűzoltó- Parancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület döntéséről 

szóló határozat megküldésre került. 

 

Képviselő-testület 24/2022. (III.30.) határozata: 

Tárgy: Hajmáskér 616/182 hrsz. ingatlan értékesítése 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy értékesíti a Hajmáskér 616/182 hrsz. -ú, „kivett 

telephely” művelési ágú, 2230 m2 alapterületű ingatlant, 5.700.000,- Ft összegért a Sle-Pa 

Húskereskedelmi Kft. (székhely: 8192 Hajmáskér, Iparos u. 5.; adószám: 13034513-2-19) részére. Az 

adásvételi szerződés aláírásra került. 

 

Képviselő-testület 25/2022. (III.30.) határozata: 

Tárgy: Pályázati kiírás a Hajmáskér 616/185 hrsz. ingatlan értékesítésére 

A Képviselő-testület pályázatot írt ki, a Hajmáskér 616/185 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére, az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (III. 24.) önkormányzati 

rendelet 9. § -nak megfelelően. A pályázat kiírásra került. 

 

Képviselő-testület 30/2022. (IV.27.) határozata: 

Tárgy: Hajmáskér 616/185 hrsz. ingatlan értékesítése 

Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra 1 db érvényes pályázat érkezett. A Képviselő-testület 

megtárgyalta és elfogadta, hogy értékesíti a Hajmáskér 616/185 hrsz. -ú, „kivett beépítetlen terület” 

művelési ágú, 5 ha 2440 m2 alapterületű ingatlant, 38.000.000,- Ft összegért, Gál Norbert (cím: 8412 

Veszprém-Gyulafirátót, Füzesi út 6.; anyja neve: Zakutni Anna; adóazonosító jele: 8405451633) részére 

a benyújtott pályázat alapján.  

 

Képviselő-testület 36/2022. (V.27.) határozata: 

Tárgy: Pályázati kiírás a Hajmáskér 491/2/A/31 hrsz. ingatlan értékesítése 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és pályázatot ír ki, a Hajmáskér 

491/2/A/31 hrsz.-ú, természetbe a 8192 Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 3/B. 2/11. szám alatt található 

ingatlan értékesítésére, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. 

(III. 24.) önkormányzati rendelet 9. § -nak megfelelően. A pályázat kiírásra került. 

 

Képviselő-testület 37/2022. (V.27.) határozata: 

Tárgy: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi 

Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület 

döntéséről szóló határozat megküldésre került. 

 

Képviselő-testület 39/2022. (VI.22.) határozata: 

Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. 

(X.29.) önkormányzati rendelet módosításához 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adta Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához. A Képviselő-testület 

döntéséről szóló határozat megküldésre került. 
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ELŐTERJESZTÉS 
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. július 27. napján tartandó ülésére  

 

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 12/2014. (XI.28.) (továbbiakban: 

SzMSz.) önkormányzati rendelet rendelkezik.  

Az SzMSz. módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 

I. Köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskör átruházás 

II. Az Önkormányzat szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölésének 

módosítása 

 

I. Köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskör átruházás 

 

Hajmáskér Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásáról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: R.) 1. § -a alapáján a szociálisan rászorult személyek részére az Önkormányzat 

alábbi támogatásokat nyújtja: 

a) települési támogatás 

b) köztemetés. 

A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 48. § (1) bekezdése határozza meg, 

hogy az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a haláleset helye szerint illetékes települési 

önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon 

belül -, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

 

Amennyiben a Szoctv. -ben meghatározott feltételek fennállnak úgy a hatályos önkormányzati rendeletek (R., 

SzMSz.) alapján a köztemetés elrendelése, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, melyet testületi ülés keretein 

belül kell megtárgyalni. Kegyeleti okokból az elhunyt személy mihamarabbi eltemettetéséről szükséges 

gondoskodni. Erre tekintettel indokolt ezen hatáskört a Polgármesterre átruházni, mely gyorsabb ügyintézést és 

kevesebb adminisztrációt is jelentene. 

 

A fentiekben leírtak alapján, amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a hatáskör kerüljön átruházásra a 

Polgármesterre úgy az alábbiak szerint szükséges az SzMSz. 5. § b) pontját módosítani. 
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Jelenlegi szabályozás: 

„b) az önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete alapján, átruházott jogkörben, a 

polgármester dönt a települési támogatás megállapításáról.” 

 

Módosítási javaslat: 

„b) az önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete alapján, átruházott jogkörben, a 

polgármester dönt a települési támogatás megállapításáról és a köztemetés elrendeléséről.” 

 

Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja az SzMSz. módosítását úgy a R. is módosításra kerül. 

 

II. Az Önkormányzat szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése 

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.07.) PM 

rendelet melléklete szerinti kormányzati funkciók felsorolását az önkormányzati SzMSz 3. számú melléklete 

tartalmazza, melynek módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé. 

 

1.) A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező 

személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 

12.) Korm. rendelet 2. pontja rendelkezik a helyi önkormányzat által biztosított elhelyezés támogatásáról. E 

rendelet 4.§ (10) pontja kimondja, hogy „A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2022. 

december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.” 

A támogatás felhasználása a 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és 

támogatása kormányzati funkción történik. A jelenleg érvényben lévő SzMSz. 3. mellékletében felsorolt 

önkormányzati feladatok között nem szerepel az adott kormányzati funkció, ezért szükséges a SzMSz. 3. 

mellékeltének módosítása. 

 

2.) A Magyar Falu Program keretében meghirdetett kiírásokra benyújtott sikeres pályázatok esetén 

Önkormányzatunk támogatást nyert. A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: 062020 

Településfejlesztési projektek és támogatásuk.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Hajmáskér, 2022. július 21. 

 

Köbli Miklós s.k. 

polgármester 

 



Hatásvizsgálati lap  

Hajmáskér Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

I. Várható társadalmi hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi következménye nincs. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági következménye nincs. 

 

III. Várható környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következménye nincs. 

 

IV. Várható egészségi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtása kevesebb adminisztrációt és gyorsabb ügyintézést jelentene. 

 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Jogszabályi változások követése. 

 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Hajmáskér, 2022. július 21. 

 
dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

jegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez  

Módosító rendelkezéseket határozza meg. 

A 3. §-hoz  

A rendelet hatályba lépő és hatályt vesztő rendelkezéseket határozza meg. 
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Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…...) önkormányzati 

rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(tervezet) 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 

28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 

28.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontjában a „megállapításáról” szövegrész helyébe a 

„megállapításáról és a köztemetés elrendeléséről” szöveg lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. július 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 

 

 

 

.......................................... ....................................... 

Köbli Miklós  

polgármester 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Hajmáskér, 2022. július 28. 

 

....................................... 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 
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1. melléklet 

1. A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. 

(XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 38. és 39. sorral 

egészül ki: 

„ 
 (Korm.   

funkció 

Megnevezés) 

38 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 

39 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

”
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ELŐTERJESZTÉS 
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. július 27. napján tartandó ülésére  

 

Tárgy: Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hajmáskér Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásáról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: R.) 1. § -a alapáján a szociálisan rászorult személyek részére az Önkormányzat 

alábbi támogatásokat nyújtja: 

a) települési támogatás 

b) köztemetés. 

A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 48. § (1) bekezdése határozza meg, 

hogy az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a haláleset helye szerint illetékes települési 

önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon 

belül -, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

 

Amennyiben a Szoctv. -ben meghatározott feltételek fennállnak úgy a R. alapján a köztemetés elrendelése, a 

Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, melyet testületi ülés keretein belül kell megtárgyalni. Kegyeleti okokból 

az elhunyt személy mihamarabbi eltemettetéséről szükséges gondoskodni. Erre tekintettel indokolt ezen hatáskört 

a Polgármesterre átruházni, mely gyorsabb ügyintézést és kevesebb adminisztrációt is jelentene. 

 

A fentiekben leírtak alapján, amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a hatáskör kerüljön átruházásra a 

Polgármesterre úgy az alábbiak szerint szükséges a R. 2. § (1) bekezdését módosítani. 

 

Jelenlegi szabályozás: 

„(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.). 25. § (3) 

b) valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-

testületének átruházott hatáskörében a polgármester dönt a települési támogatás megállapításáról.” 
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Módosítási javaslat: 

„(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.). 25. § (3) 

b) valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-

testületének átruházott hatáskörében a polgármester dönt a települési támogatás megállapításáról és a 

köztemetés elrendeléséről.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Hajmáskér, 2022. július 21. 

 

Köbli Miklós s.k. 

polgármester 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/472335#SZ25


Hatásvizsgálati lap  

Hajmáskér Község Önkormányzata egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

I. Várható társadalmi hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi következménye nincs. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatásokszociális  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági következménye nincs. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következménye nincs. 

 

IV. Várható egészségi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye az elhunyt mielőbbi eltemetése. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtása kevesebb adminisztrációt és gyorsabb ügyintézést jelentene. 

 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Gyorsabb ügyintézést. 

 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Hajmáskér, 2022. július 21. 

 
dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

jegyző 

 



Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Módosító rendelkezéseket határozza meg. 

A 2. §-hoz  

A rendelet hatályba lépő és hatályt vesztő rendelkezéseket határozza meg. 
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Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…..) önkormányzati 

rendelete 

az egyes szociális ellátásáról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében 

a „megállapításáról.” szövegrész helyébe a „megállapításáról és a köztemetés elrendeléséről.” szöveg 

lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 

 

 

.......................................... ....................................... 

Köbli Miklós  

polgármester 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Hajmáskér, 2022. július 28. 

 

....................................... 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. július 27. napján tartandó ülésére  

 

Tárgy: A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletben került 

megállapításra gyermekétkeztetési térítési díjak mértékét.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § 

(1) - (2) bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

után fizetendő térítési díjakat helyi rendeletben állapítsa meg. Azonban az alábbi jogszabályi rendelkezésekre 

tekintettel a Rendeletben meghatározott térítési díjak emelésére nem volt lehetőség. 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 

intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi 

önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, nonprofit szervezet, egyéb 

szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, a helyi 

önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság, a 

képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az által nyújtott szolgáltatásért, végzett 

tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve 

egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon 

díjnak az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 8. pontja 

értelmében helyi közügynek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatnak minősülnek gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, tehát, ezen díjakra is kiterjed a lentebb 

hivatkozott Átmeneti tv. hatálya. 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti 

tv.) 147.§ (1) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) hatálybalépésének napjától (2020. december 19.) 2022. június 30. napjáig – többek között - az 

önkormányzat, költségvetési szerve által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díjat, az 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díjat, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) mértékét nem emelheti. 
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A Korm. rendelet és az Átmeneti tv. rendelkezései alapján a 2021. évben térítési díj emelés nem történt, illetve 

2022. évben 2022. június 30. napjáig sem lehetett a térítési díjat megemelni, annak ellenére, hogy drasztikus 

élelmiszer áremelkedés történt az elmúlt 2 évben. 

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege 

Mindezek ismeretében 2022.09.01-től az alábbi térítési díjakat javasoljuk meghatározni: 

Intézmény 
Étkezés 

típusa 

Egységár Ft/adag 

2020.09.01-től 
    

Egységár Ft/adag 

2022.09.01-től 
    

    

Nettó 

nyersanyagnorma 

Ft/adag/fő 

Nettó 

rezsiköltség 

Ft/adag/fő 

Nettó 

egységárak 

Ft/adag/fő 

Nettó 

nyersanyagnorma 

Ft/adag/fő 

Nettó 

rezsiköltség 

Ft/adag/fő 

Nettó 

egységárak 

Ft/adag/fő 

Lurkó 

Óvoda tízórai 82 66 148 125 102 227 

  ebéd 265 230 495 418 342 760 

  uzsonna 82 66 148 125 102 227 

  Összesen 429 362 791 668 546 1214 

  
diétás 

tízórai 94 98 192 162 132 294 

  
diétás 

ebéd 305 339 644 543 444 987 

  
diétás 

uzsonna 94 98 192 162 132 294 

  
Diétás 

összesen 493 535 1028 867 708 1575 

Gábor 

Áron 

Általános 

Iskola ebéd 353 293 646 545 445 990 

  Összesen 353 293 646 545 445 990 

  
diétás 

ebéd 406 434 840 708 579 1287 

  

Diétás 

ebéd 

összesen 406 434 840 708 579 1287 

A nettó egységárakat 27% általános forgalmi adó terheli. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és rendelet-tervezetben foglalt térítési díj emelés elfogadását. 

 

 

Hajmáskér, 2022. július 21. 

 

Köbli Miklós s.k. 

polgármester 
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Hatásvizsgálati lap  

Hajmáskér Község Önkormányzata gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 

11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi következménye nincs. 
 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatásokszociális  

Az elmúlt 2 évben az önkormányzat a térítési díjakon magasabb jogszabályok miatt nem emelhetett. 

A bevétel várhatóan szinten marad. A megemelt térítési díjak az ellátás, szolgáltatás nyújtásához 
szükséges önkormányzati hozzájárulást csökkentik.  
 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következménye nincs. 
 

IV. Várható egészségi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi követkeménye nincs. 
 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Amennyiben az önkormányzat nem emeli meg a térítési díjakat, akkor a nyersanyag norma és a 
térítési díj különbözetét az önkormányzatnak kell finanszírozni. 

 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Hajmáskér, 2022. július 21. 

 
dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

jegyző 
 



1 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez  

Módosító rendelkezéseket határozza meg. 

A 2. §-hoz  

A rendelet hatályba lépő és hatályt vesztő rendelkezéseket határozza meg. 
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Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…...) önkormányzati 

rendelete 

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(tervezet) 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 

 

 

 

.......................................... ....................................... 

Köbli Miklós  

polgármester 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Hajmáskér, 2022. július 28. 

 

....................................... 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet 

Fizetendő térítési díjak 

A B C 

Intézmény típusa  Intézményi térítési díj egy ellátottra jutó 

napi összege 

ÓVODA (normál)   

 tízórai: 125 

 ebéd: 418 

 uzsonna: 125 

 ÖSSZESEN: 668 

 KEREKÍTVE: 670 

   

ÓVODA (diétás)   

 tízórai: 162 

 ebéd: 543 

 uzsonna: 162 

 ÖSSZESEN: 867 

 KEREKÍTVE: 865 

   

ÁLTALÁNOS ISKOLA (normál)   

 ebéd: 545 

 ÖSSZESEN: 545 

   

ÁLTALÁNOS ISKOLA (diétás)   

 ebéd: 708 

 ÖSSZESEN: 708 

 KEREKÍTVE: 710 

"C" oszlop az ÁFÁ-t nem tartalmazza.  

 

 







00000073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: 

„hivatali kapu” 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ellátásért Felelős! 

 

Mint a 5. 11-15361-1-001-00-03 Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Fe-

lelősét tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (to-

vábbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdése szerinti, a 2020. évben elkészült vagyonértékelést 

2023. január 1-i időponttal a számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni, melyhez annak 

aktualizálását is el kell végezni. A Vksztv. 12. § (1) bekezdése alapján a vagyonértékelés, 

így az aktualizálás elvégzése is a víziközmű tulajdonosának, az Ellátásért Felelősnek a kö-

telezettsége. 

 

A víziközművek vagyonértékelését eredetileg 2019.12.31-ig kellett elvégeztetni, de törvé-

nyi változás miatt 2022.12.31-ig ez elhalasztásra került. Társaságunk az Önök megbízása 

alapján elkészíttette vagyonértékelést 2019.12.31-i fordulónappal, de számviteli nyilván-

tartásaiban nem került átvezetésre  a határidő módosítása miatt. A vagyonértékelés költsé-

geinek elszámolása a használati díjak terhére ugyancsak megtörtént. 

 

Társaságunk 2022. évi rendes Közgyűlésén szóbeli tájékoztatásomban is felhívtam a fi-

gyelmet arra, hogy az elkészült vagyonértékeléseket az új határidő végett 2023.01.01-i dá-

tummal át kell vezetni a számviteli  nyilvántartásokon. Tekintettel arra, hogy a vagyonér-

tékelés jelenleg a 2019.12.31-i állapotot és vagyonértéket mutatja, aktualizálni szükséges 

mind a leltár, mind a vagyonérték tekintetében. 

 

Előzetes piackutatásunk alapján az aktualizálás várhatóan a korábban elvégzett vagyonér-

tékelés 10%-nak megfelelő költséget jelent. Ahogy a vagyonértékelés elkészítésére, úgy 

annak aktualizálására is megállapodást kell kötnünk a szükséges meghatalmazás és képvi-

selet érdekében. A megállapodás tervezetét jelen levelünk mellékleteként találják. Az olyan 

víziközmű-rendszerek esetében, ahol több Ellátásért felelős is tulajdonos, a költségek vise-

léséről meg kell állapodniuk, melyet ugyancsak a megállapodás tartalmaz. Ebben az eset-

ben javasoljuk az elkészült vagyonértékelés elszámolása szerinti arányokat alkalmazni. A 

vagyonértékelés aktualizálás forrásának továbbra is a használati díjak elkülönítését, keze-

lésbe adását javasoljuk, melyre felhatalmazást a megállapodás biztosítana. Előzetes vizs-

gálatunk alapján a 2022. évi használati díjak közel fedezni tudják az aktualizálás költségét. 

 

  

 

Renkó Ádám  

 4525/2022 

Kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása 
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A javaslatunk szerinti költségfelosztás esetén az Önök 

• víziközmű-rendszerének várható aktualizálási költsége: 70,- eFt + ÁFA 

• költségviselési aránya: 100 % 

• várható aktualizálási költsége:  70,- eFt + ÁFA 

• várható 2022. évi használati díja: 640,- eFt + ÁFA 

 
A víziközmű vagyon-leltárak mielőbbi aktualizálása végett kérjük azon Ellátásért Felelő-

söket, akik víziközmű-rendszereit bérleti üzemeltetési formában üzemeltetjük, hogy a bér-

leti-üzemeltetésben lévő víziközművek 2020.01.01 - 2022.12.31 időszakban bekövetkezett 

vagyonváltozását, ezek minél részletesebb eszközkartonjait és vagyonkataszteri nyilván-

tartását részünkre 2023. február 28.-ig megküldeni szíveskedjenek. 

 

A vagyonértékelés aktualizálásának tervezett befejezése 2023. május 31. 

A vagyonértékelés átvezetéséhez szükséges adatszolgáltatást 2023. július 15-ig tervezzük 

megküldeni az Önök részére. 

A költségeket a 2022. évi tényleges használati díjak ismeretében, 2023. május 31-ig ter-

vezzük elszámolni. 

 

Kérjük visszajelzésüket a fenti javaslataink tekintetében. Amennyiben javaslatinkat elfo-

gadják kérjük 2022. augusztus 31-ig, az alábbi tartalommal bíró dokumentumok részünkre 

történő megküldését: 

• A 2022. évi használati díj kezelésbe adása a BAKONYKARSZT Zrt. felé 

• A költségviselés mértékének elfogadása 

 

A több Ellátásért felelőssel rendelkező víziközmű-rendszerek költségfelosztására vonat-

kozó megállapodásokat a rendszeren érintett összes Ellátásért felelős jóváhagyása esetén 

tudjuk előkészíteni aláírásra. 

 

Veszprém, 2022. június 17. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Kugler Gyula 

 vezérigazgató 
 

Melléklet: Megállapodás tervezet 

 
A víziközmű-rendszer Ellátásért Felelősei: 

Hajmáskér Község Önkormányzata 
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Együttműködési megállapodás 
 

 

mely létrejött <<Ellátásért Felelős 1 neve, címe>>, mint Ellátásért Felelős, <<Ellátásért 

Felelős 2 neve, címe>>, mint Ellátásért Felelős (a továbbiakban együttesen Ellátásért 

Felelős), valamint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Rész-

vénytársaság (cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., Cégjegyzékszám: 19-10-500133 Adó-

szám: 11338024-2-19 képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), mint Víziközmű-szolgál-

tató között az alábbi feltételek mellett, 

 

a <<MEKH kód>> MEKH kóddal rendelkező <<Sorszám>>. sorszámú <<Vkr 

név>>re vonatkozóan. 

 

 

Felek megállapítják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (to-

vábbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdés értelmében, az Ellátásért Felelős tulajdonában 

lévő víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2022. december 31.-ig el kell végezni. 

 

A víziközművek vagyonértékelését 2019.12.31-ig kellett elvégeztetni, de a jogszabály utó-

lag ezt a határidőt 2022.12.31-re módosította. Az Ellátásért Felelős megbízása alapján a 

Víziközmű-szolgáltató elkészíttette a vagyonértékelést 2019.12.31-i fordulónappal, de a 

számviteli nyilvántartásokban – a határidő módosulása miatt – átvezetésre nem került. A 

könyvekben 2023.01.01.-i időponttal történő átvezetéshez a vagyonértékelési szakvéle-

ményt aktualizálni szükséges. Az aktualizálás fedezeteként az Ellátásért Felelős a 2022. 

évi víziközmű-rendszerek használatba adásából származó bevételt (vagyonkezelési, bér-

leti, együttesen használati díj) jelölte meg, melyet kezelésbe ad a Víziközmű-szolgáltató-

nak. 

 

1. Az Ellátásért Felelős megbízza a Víziközmű-szolgáltatót, hogy a 2023.01.01-i for-

dulónapra a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, vé-

gezze el a vagyonértékelési szakvélemények aktualizálását, ideértve az aktualizálást 

végző vagyonértékelő kiválasztására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás lefoly-

tatását is. A megbízás keretében az Ellátásért Felelős meghatalmazza a Víziközmű-

szolgáltatót, hogy a vagyonértékelés aktualizálásával kapcsolatban nevében és helyé-

ben eljárjon bármely szükséges tevékenységben, valamint a megbízáshoz szükséges 

ellenszolgáltatások megfizesse. Az Ellátásért Felelős ezúton kijelenti, hogy a beszer-

zési/közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadja. 

 

2. A Víziközmű-szolgáltató a megbízás és meghatalmazás alapján vállalja a vagyonér-

tékelési szakvélemény aktualizálását, az ehhez szükséges mindennemű tevékenység 

elvégzését (beszerzési/közbeszerzési eljárás lefolytatása, bejelentések, koordináció 

stb…) és azok ellenszolgáltatásának megfizetését. 

 

3. Az megbízás teljesítése érdekében az Ellátásért Felelős a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. sz. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 18. § (1) bekezdése alapján 

adott felhatalmazás szerint a 2022. évi (I. és II. félév) használati díjat a Víziközmű-

szolgáltató kezelésébe adja. 

 
4. A kezelt használati díjjal kapcsolatban a Víziközmű-Szolgáltató kötelezettségei az 

alábbiak: 

• A Vksztv. 18. §-a értelmében a használati díjakat elkülönített számlán kezeli, azo-

kat a vagyonértékelés aktualizálására használja fel. 
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• Analitikus nyilvántartást vezet a kezelésbe vett használati díjról. 

• A kezelésében lévő használati díjakról tárgyévet követő év március 31. napjáig – 

a fentebb említett törvény 18. § (5) bekezdésében részletezett tartalommal – beval-

lást készít a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 

5. A Víziközmű-szolgáltató a megbízás teljesítését követően, de legkésőbb 2023. július 

31-ig, a megbízás teljesítésével felmerült indokolt költségekkel és ezzel egyidőben a 

kezelésbe vett használati díjjal elszámol az Ellátásért Felelős felé. Az Ellátásért Fe-

lelős vállalja, hogy azt a költséghányadot, amit az elszámolás alapján a kezelésbe vett 

használati díj nem fedez, Víziközmű-szolgáltató részére megtérítik. Az elszámolás 

keretében, a költségviselés mértékének meghatározásánál a Víziközmű-szolgáltató az 

alábbiakat köteles figyelembe venni: 

 

Ellátásért felelős Mérték (%) 

<< Ellátásért Felelős 1>> <<Mérték 1>> 

<< Ellátásért Felelős 2>> <<Mérték 2>> 

 

6. Jelen megállapodás megszűnése esetén a Víziközmű-szolgáltató a kezelt használati díj-

jal elszámol. Az elszámolásra az 5. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

7. Jelen Megállapodás <<Db>> példányban készült, melyből 2-2 példány az Ellátásért 

felelősöket, 2 példány a Víziközmű-szolgáltatót illeti meg. 

 

8. Jelen megállapodást felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok 

végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá. 

 

Veszprém, <<Dátum>> 

 

 

 

…………………………………… 

<<Ellátásért Felelős 1>> 

Ellátásért felelős 

 

 

 

 

…………………………………… 

<<Ellátásért Felelős 2>> 

Ellátásért felelős 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

BAKONYKARSZT 

Víz- és Csatornamű Zrt. 

Víziközmű-szolgáltató 

 

Záradék: 

 

Jelen megállapodást <<Ellátásért Felelős 1>> képviselőtestülete a <<határozat száma>> 

számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen megállapodást <<Ellátásért Felelős 2>> képviselőtestülete a <<határozat száma>> 

számú határozatával hagyta jóvá. 
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Tisztelt Ellátásért Felelős! 

 

Mint a 56. 21-11767-1-005-00-00 Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-

rendszer Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdése szerinti, a 2020. évben el-

készült vagyonértékelést 2023. január 1-i időponttal a számviteli nyilvántartásokon át kell 

vezetni, melyhez annak aktualizálását is el kell végezni. A Vksztv. 12. § (1) bekezdése 

alapján a vagyonértékelés, így az aktualizálás elvégzése is a víziközmű tulajdonosának, az 

Ellátásért Felelősnek a kötelezettsége. 

 

A víziközművek vagyonértékelését eredetileg 2019.12.31-ig kellett elvégeztetni, de törvé-

nyi változás miatt 2022.12.31-ig ez elhalasztásra került. Társaságunk az Önök megbízása 

alapján elkészíttette vagyonértékelést 2019.12.31-i fordulónappal, de számviteli nyilván-

tartásaiban nem került átvezetésre  a határidő módosítása miatt. A vagyonértékelés költsé-

geinek elszámolása a használati díjak terhére ugyancsak megtörtént. 

 

Társaságunk 2022. évi rendes Közgyűlésén szóbeli tájékoztatásomban is felhívtam a fi-

gyelmet arra, hogy az elkészült vagyonértékeléseket az új határidő végett 2023.01.01-i dá-

tummal át kell vezetni a számviteli  nyilvántartásokon. Tekintettel arra, hogy a vagyonér-

tékelés jelenleg a 2019.12.31-i állapotot és vagyonértéket mutatja, aktualizálni szükséges 

mind a leltár, mind a vagyonérték tekintetében. 

 

Előzetes piackutatásunk alapján az aktualizálás várhatóan a korábban elvégzett vagyonér-

tékelés 10%-nak megfelelő költséget jelent. Ahogy a vagyonértékelés elkészítésére, úgy 

annak aktualizálására is megállapodást kell kötnünk a szükséges meghatalmazás és képvi-

selet érdekében. A megállapodás tervezetét jelen levelünk mellékleteként találják. Az olyan 

víziközmű-rendszerek esetében, ahol több Ellátásért felelős is tulajdonos, a költségek vise-

léséről meg kell állapodniuk, melyet ugyancsak a megállapodás tartalmaz. Ebben az eset-

ben javasoljuk az elkészült vagyonértékelés elszámolása szerinti arányokat alkalmazni. A 

vagyonértékelés aktualizálás forrásának továbbra is a használati díjak elkülönítését, keze-

lésbe adását javasoljuk, melyre felhatalmazást a megállapodás biztosítana. Előzetes vizs-

gálatunk alapján a 2022. évi használati díjak közel fedezni tudják az aktualizálás költségét. 

 

  

 

Renkó Ádám  

 4525/2022 

Kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása 
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A javaslatunk szerinti költségfelosztás esetén az Önök 

• víziközmű-rendszerének várható aktualizálási költsége: 390,- eFt + ÁFA 

• költségviselési aránya: 32,91 % 

• várható aktualizálási költsége:  130,- eFt + ÁFA 

• várható 2022. évi használati díja: 610,- eFt + ÁFA 

 
A víziközmű vagyon-leltárak mielőbbi aktualizálása végett kérjük azon Ellátásért Felelő-

söket, akik víziközmű-rendszereit bérleti üzemeltetési formában üzemeltetjük, hogy a bér-

leti-üzemeltetésben lévő víziközművek 2020.01.01 - 2022.12.31 időszakban bekövetkezett 

vagyonváltozását, ezek minél részletesebb eszközkartonjait és vagyonkataszteri nyilván-

tartását részünkre 2023. február 28.-ig megküldeni szíveskedjenek. 

 

A vagyonértékelés aktualizálásának tervezett befejezése 2023. május 31. 

A vagyonértékelés átvezetéséhez szükséges adatszolgáltatást 2023. július 15-ig tervezzük 

megküldeni az Önök részére. 

A költségeket a 2022. évi tényleges használati díjak ismeretében, 2023. május 31-ig ter-

vezzük elszámolni. 

 

Kérjük visszajelzésüket a fenti javaslataink tekintetében. Amennyiben javaslatinkat elfo-

gadják kérjük 2022. augusztus 31-ig, az alábbi tartalommal bíró dokumentumok részünkre 

történő megküldését: 

• A 2022. évi használati díj kezelésbe adása a BAKONYKARSZT Zrt. felé 

• A költségviselés mértékének elfogadása 

 

A több Ellátásért felelőssel rendelkező víziközmű-rendszerek költségfelosztására vonat-

kozó megállapodásokat a rendszeren érintett összes Ellátásért felelős jóváhagyása esetén 

tudjuk előkészíteni aláírásra. 

 

Veszprém, 2022. június 17. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Kugler Gyula 

 vezérigazgató 
 

Melléklet: Megállapodás tervezet 

 
A víziközmű-rendszer Ellátásért Felelősei: 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Nemesvámos Község Önkormányzata 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 

Hajmáskér Község Önkormányzata 

 

  



- 3 - 

 

 

 

 

Együttműködési megállapodás 
 

 

mely létrejött <<Ellátásért Felelős 1 neve, címe>>, mint Ellátásért Felelős, <<Ellátásért 

Felelős 2 neve, címe>>, mint Ellátásért Felelős (a továbbiakban együttesen Ellátásért 

Felelős), valamint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Rész-

vénytársaság (cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., Cégjegyzékszám: 19-10-500133 Adó-

szám: 11338024-2-19 képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), mint Víziközmű-szolgál-

tató között az alábbi feltételek mellett, 

 

a <<MEKH kód>> MEKH kóddal rendelkező <<Sorszám>>. sorszámú <<Vkr 

név>>re vonatkozóan. 

 

 

Felek megállapítják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (to-

vábbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdés értelmében, az Ellátásért Felelős tulajdonában 

lévő víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2022. december 31.-ig el kell végezni. 

 

A víziközművek vagyonértékelését 2019.12.31-ig kellett elvégeztetni, de a jogszabály utó-

lag ezt a határidőt 2022.12.31-re módosította. Az Ellátásért Felelős megbízása alapján a 

Víziközmű-szolgáltató elkészíttette a vagyonértékelést 2019.12.31-i fordulónappal, de a 

számviteli nyilvántartásokban – a határidő módosulása miatt – átvezetésre nem került. A 

könyvekben 2023.01.01.-i időponttal történő átvezetéshez a vagyonértékelési szakvéle-

ményt aktualizálni szükséges. Az aktualizálás fedezeteként az Ellátásért Felelős a 2022. 

évi víziközmű-rendszerek használatba adásából származó bevételt (vagyonkezelési, bér-

leti, együttesen használati díj) jelölte meg, melyet kezelésbe ad a Víziközmű-szolgáltató-

nak. 

 

1. Az Ellátásért Felelős megbízza a Víziközmű-szolgáltatót, hogy a 2023.01.01-i for-

dulónapra a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, vé-

gezze el a vagyonértékelési szakvélemények aktualizálását, ideértve az aktualizálást 

végző vagyonértékelő kiválasztására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás lefoly-

tatását is. A megbízás keretében az Ellátásért Felelős meghatalmazza a Víziközmű-

szolgáltatót, hogy a vagyonértékelés aktualizálásával kapcsolatban nevében és helyé-

ben eljárjon bármely szükséges tevékenységben, valamint a megbízáshoz szükséges 

ellenszolgáltatások megfizesse. Az Ellátásért Felelős ezúton kijelenti, hogy a beszer-

zési/közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadja. 

 

2. A Víziközmű-szolgáltató a megbízás és meghatalmazás alapján vállalja a vagyonér-

tékelési szakvélemény aktualizálását, az ehhez szükséges mindennemű tevékenység 

elvégzését (beszerzési/közbeszerzési eljárás lefolytatása, bejelentések, koordináció 

stb…) és azok ellenszolgáltatásának megfizetését. 

 

3. Az megbízás teljesítése érdekében az Ellátásért Felelős a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. sz. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 18. § (1) bekezdése alapján 

adott felhatalmazás szerint a 2022. évi (I. és II. félév) használati díjat a Víziközmű-

szolgáltató kezelésébe adja. 

 
4. A kezelt használati díjjal kapcsolatban a Víziközmű-Szolgáltató kötelezettségei az 

alábbiak: 

• A Vksztv. 18. §-a értelmében a használati díjakat elkülönített számlán kezeli, azo-

kat a vagyonértékelés aktualizálására használja fel. 
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• Analitikus nyilvántartást vezet a kezelésbe vett használati díjról. 

• A kezelésében lévő használati díjakról tárgyévet követő év március 31. napjáig – 

a fentebb említett törvény 18. § (5) bekezdésében részletezett tartalommal – beval-

lást készít a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 

5. A Víziközmű-szolgáltató a megbízás teljesítését követően, de legkésőbb 2023. július 

31-ig, a megbízás teljesítésével felmerült indokolt költségekkel és ezzel egyidőben a 

kezelésbe vett használati díjjal elszámol az Ellátásért Felelős felé. Az Ellátásért Fe-

lelős vállalja, hogy azt a költséghányadot, amit az elszámolás alapján a kezelésbe vett 

használati díj nem fedez, Víziközmű-szolgáltató részére megtérítik. Az elszámolás 

keretében, a költségviselés mértékének meghatározásánál a Víziközmű-szolgáltató az 

alábbiakat köteles figyelembe venni: 

 

Ellátásért felelős Mérték (%) 

<< Ellátásért Felelős 1>> <<Mérték 1>> 

<< Ellátásért Felelős 2>> <<Mérték 2>> 

 

6. Jelen megállapodás megszűnése esetén a Víziközmű-szolgáltató a kezelt használati díj-

jal elszámol. Az elszámolásra az 5. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

7. Jelen Megállapodás <<Db>> példányban készült, melyből 2-2 példány az Ellátásért 

felelősöket, 2 példány a Víziközmű-szolgáltatót illeti meg. 

 

8. Jelen megállapodást felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok 

végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá. 

 

Veszprém, <<Dátum>> 

 

 

 

…………………………………… 

<<Ellátásért Felelős 1>> 

Ellátásért felelős 

 

 

 

 

…………………………………… 

<<Ellátásért Felelős 2>> 

Ellátásért felelős 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

BAKONYKARSZT 

Víz- és Csatornamű Zrt. 

Víziközmű-szolgáltató 

 

Záradék: 

 

Jelen megállapodást <<Ellátásért Felelős 1>> képviselőtestülete a <<határozat száma>> 

számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen megállapodást <<Ellátásért Felelős 2>> képviselőtestülete a <<határozat száma>> 

számú határozatával hagyta jóvá. 
 


