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4 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
viziközművek vagyonértékelése, üzletrész átruházás 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 

Jogszabályi előírás értelmében az üzemeltetési szerződés megkötéséhez az önkormányzatoknak 
kötelező elvégezni a viziközművek vagyonértékelését, mely igen jelentős összegű költséget jelent. 
Ezen költség finanszírozására az önkormányzatok nem rendelkeznek anyagi forrással, ezért a DMRV 
javaslatot tett a vagyonértékelés megoldására vonatkozóan, miszerint a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 
részére nyújtott tagi kölcsön formájában a biztosítaná a vagyonértékeléshez szükséges pénzügyi 
forrást. A tagi kölcsön biztosítékául a Kft. vagyona szolgál. 

A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által lefolytatott közbeszerzési eljárás során a vagyonértékelés 
elvégzésére egy ajánlat érkezett, nettó 99.500.000 Ft értékben.  

A kidolgozott koncepció értelmében az önkormányzatok megvásárolják a vagyonértékelést a Kft-től, 
az üzletrészük fejében, annyiért, amennyi a társaságban lévő működtető vagyon értéke. 
A hálózati vagyon átszáll az önkormányzatokra, és az önkormányzatok a Kft-ben lévő üzletrészüket a 
vagyonértékelés fejében „elvesztik”. 
Ha azonban a vagyonértékelés nem lesz meg, az Energiahivatal kötelezi az önkormányzatokat a 
vagyonértékelés elvégzésére, és akkor – egyedileg – valószínűleg többe fog kerülni, mint így, együtt 
megrendelve.  

Május 31-ig nyilatkozni kell az Energiahivatal felé, legalább arról, hogy a vagyonértékelés 
elkészítésére vonatkozóan szerződés áll rendelkezésre.  

A nyugat-nógrádi régió viziközműveinek vagyonértékeléséhez az érintett 54 település 
önkormányzatának – a Nyugat-Nógrádi Vizmű Kft. taggyűlésének 7/2013. (V.30.) döntése alapján - a 
határozati javaslatban szereplő döntést szükséges meghozniuk. 

Mindezek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 
Tolmács, 2013. július 2. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
…/2013. (……) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 
taggyűlésének 7/2013. (V.30.) határozata alapján – megbízza a tulajdonába áramlott viziközmű-
vagyon üzemeltetési szerződéshez szükséges kötelező vagyonértékelésének megrendelésével és 
lebonyolításával a Nyugat-Nógrád Kft-t, melynek költségeit a társaságban tulajdonolt üzletrészének a 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére névértéken történő átruházása útján térít meg, a vagyonértékelés 
költségeinek beszámításával. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi döntés 
szerinti megbízási és üzletrész átruházási megállapodás aláírására. 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat-Nógrád 
Vízmű Kft. valamennyi önkormányzati tagja névértéken átruházza üzletrészét a Nyugat-Nógrád 
Vízmű Kft. részére, és azokat a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. saját társasági üzletrész céljára 
megszerezze, amely üzletrész-átruházások során Tolmács Község Önkormányzata nem kívánja 
gyakorolni elővásárlási jogát. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti tagi nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


