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Vagyonértékelés végzése a víziközmű ( Nagycenk Térségi Vízellátó ) rendszeren  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.törvény kötelező jelleggel írja elő az 

ellátásért felelősök tulajdonában lévő víziközművek legkésőbb 2015. december 31-éig történő 

vagyonértékelését. A Soproni Vízmű Zrt. javasolta, hogy a hatékony munkavégzés érdekében 

az érintett felek kössenek együttműködési megállapodást, jelöljenek ki egy közös képviselőt, 

akinek  feladata lesz többek között a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, a nyertes 

vállalkozóval a szerződéskötés, valamint az együttműködési megállapodás megkötése a 

Soproni Vízművel az adatszolgáltatás tárgyában. A közös képviselő: Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzata 

( 1. számú melléklet )  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom  határozati javaslat elfogadását és az együttműködési megállapodás és a Soproni 

Vízmű Zrt-vel kötendő megállapodás  aláírását.  
 

……./2015.(……) önkormányzati határozat 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény kötelező jelleggel írja elő az 

ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek legkésőbb 2015. 

december 31-ig történő vagyonértékelését.  

A Nagycenk Térségi Vízellátó Rendszer önkormányzatai a vagyonértékelés elvégzésének 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére Együttműködési Megállapodást 

szándékoznak kötni egymással.  

Ennek keretében: 

 a Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, az ellátásért felelősök közös képviselőjének 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatát kérik fel, 

 az ellátásért felelősök képviselőjét felhatalmazzák   

- a feladat elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával, 

 

- képviseletükben a nyertes vállalkozóval való szerződéskötésre, 

- együttműködési megállapodás megkötésére a víziközmű vagyon üzemeltetését 

végző Soproni Vízmű Zrt.-vel a birtokában lévő adatok szolgáltatására.  

Nagycenk Nagyközség  önkormányzat képviselő-testülete egyetért az önkormányzat 

tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelési feladatainak elvégzésére, az  érintett 
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önkormányzatok között létrejövő - jelen határozat mellékletét képező - Együttműködési 

Megállapodással, annak aláírására felhatalmazza Csorba János  polgármestert.  

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az ellátásért  felelős 

kijelölésével,és vállalja a közös képviselői szerepet, és felhatalmazza Csorba János 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Csorba János  polgármester 

Határidő: azonnal   

  

  

  

  

Nagycenk , 2015. február 19. 

 

 

 

 

 

 

     Csorba János   

      polgármester  


