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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 22/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Soproni Vízmű Zrt. (továbbiakban Vízmű) 2014. december 19. napján arról tájékoztatta 

önkormányzatunkat, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64. § (2) bekezdése 

alapján a településen lévő bekötési vízmérők cseréjének finanszírozását, a hitelesítés 

költségeit   a tulajdonos önkormányzatnak kell vállalnia.  

 

Jogszabályi módosítás következtében 2014. december 11-étől az ellátásért felelős, tehát az 

önkormányzat köteles viselni ezeket a költségeket.   

 

Az önkormányzatunk 2015. január 29-én  döntést hozott arról, hogy vagy a TÖOSZ útján 

kezdeményezi a jogszabály módosítását, vagy térítés nélkül átadja a vízórákat a Soproni 

Vízmű Zrt-nek.  

 

A Vízmű 2015. február 6. napján kelt levelében arról tájékoztatott, hogy a fenti jogszabályi 

rendelkezéseknek való megfelelésre kidolgozta a megoldási javaslatait: 

 

1. Mérőcserére és annak hitelesítésére a tagönkormányzatok és a Vízmű vállalkozási 

szerződést köt, annak ellenértékét az önkormányzat átutalja a Vízmű részére. ( tehát 

fizetni kell a hitelesítésért-………………. Ft + Áfa  ).  

 

2.  A mérőket az önkormányzat vagyonrendeletében rendszerfüggetlen víziközmű 

elemmé  minősíti és azt térítésmentesen átadja a Vízmű részére. (     érték: 

…………..Ft nettó )  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Csatolom a Soproni Vízmű Zrt. által kidolgozott javaslatokat, melyek közül a térítésmentes 

átadás aláírására már volt felhatalmazásom, de a vagyonrendelet módosítására nem.  

 

Javasolom a vagyonrendelet módosítását, a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, ezen 

belül a közművek  körében   rendszerfüggetlen víziközmű elemmé minősítését a bekötési 

vízóráknak .  

 

Nagycenk , 2015. február 19. 

 

     Csorba János   

      polgármester  
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Nagycenk Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2015. (……….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

22/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva és a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §- ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 22/2012. (IX.25.) 

önkormányzati rendeletét (  a továbbiakban: Rendelet )  az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. § 

 

 

A Rendelet  3.§ (2) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : 

 

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak:  

 

c.) közművek ( amelyből a víziközmű rendszer bekötési vízmérői rendszerfüggetlen elemek 

és elidegeníthetők )  

 

2. § 

 

A Rendelet  egyéb paragrafusai változatlanok maradnak.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

 

      3. § 

 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő nap hatályát 

veszti. 

 

A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

 

 

    Csorba János                            Percze Szilvia  

    Polgármester      Jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a képviselő-testület ………………………………-i 

ülésén fogadta el, a jegyző ………………………………………….. kihirdette. 

Percze Szilvia                                                                                                                                                                      

jegyző 


