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A Lit6ri Kiiziis Onkormdnyzati Hivatal

2018. 6vi kiilts6gvet6s6nek 3. szrimri m6dositr{sa

Tisztelt K6pviseki Testtilet!

Csatolt mell6klet szerint k6rem a T. K6pvisel6-testiiletet, hogy a Lit6ri K<iz<is Onkorm6nyzati
Hivatal2018. 6vi kolts6gvet6s6nek 3. szitmim6dositrls6t megvitatni sziveskedjenek!

Kir6lyszentistv6n, 201 8. szeptember 1 9.

Koszegi Ilona
polg6rmester
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LITERI x6zds oNroRvrAxyz,q.rr HTvATAL

a 2018. ktilts6gvet6s II. m6dositr{sir6l

A Litdri K6ztjs Onkorm6ny zatiHivatal20l 8. 6vi kolts6gvetds 6ben azal6bbi eloirfunyzatok m6dositds6ra
tesziink javaslatot:

Bev6teli el6iriny zatok m6dositisd ra vo natkoz6 j avaslat

A Lit6ri Kozcis Onkorm5nyzati Hivatal bev6teli ellirfunyzatainak alakul6sfutaz l.melldklet tartalmazza.

Finanszirozfsi bev6telek (88) J6 adatszolg6ltat6 rinkorm6nyzatokp|lyilzatonelnyert cisszeg a k6zponti
ir6nft6szervi t6mogatSs (8816) rovaton 750 ezer Fttal emel6sre keriilt.

A Kcizds Hivatal 2018. 6vi k<ilts6gvet6s6nek m6dositott el6ir6nyzata 68.288 ezer Ft.

Kiadisi el6i r6nyzatok m6dositisira vonatkozri j avaslat

A Literi Ktiz<is Onkorm6nyzati Hivatal kiad6si eloirilnyzatarnak alakul6 silt az 2. mell6klet tartalmazza.

A szem6lyi juttat:isok (Kl) el6ir6nyzat apdlyilzatbanelnyert osszeggel 627 ezer Ft emeldst hajtottunk
v6gre a(Kl102) rovaton
Munkaad6kat terheld jdrul6kok (K2) a kifizetendo szem6lyi juttat6sok vonzatak6nt 122 ezer Ft
cisszegben kertlt emel6sre.

A Kcizcis Hivatal kiadSsainak f6osszege a bev6teli f6<isszeggel egyezoen 68.288 ezer Ft.

K6rem, a k6pviselo-teshiletet, hogy a Litdri Kriz<is Onkorm6nyzati Hivatal 2018. k6lts6gvet6s6nek
m6dosit6s6t, az el6tery'esztds megvitat6st kcivetoen, ahatfurozati javaslattal elfogadni sziveskedjenek.

Lit6r, 2018. szeptember 25.

Bencze Eva
jegyz6



Lit6ri Kozos Onkormdnyzati Hivatal
2018. 6vi kolts6gvet6s lll. sz. m6dosites

s, bev6telek

Mtikdd6si
cdl[ 6tvett

p6nzeszk6z6k

Finanszirozdsi bev6telek B8

2 788 122

M6k ellen6rz6s I havi jutalom

2017.6vi tdnyleges maradv6ny 88l3 l-38.650,
-38 650 -38 650

BMOGF/246.
U2018

Onkonndnyzati v6laszt6s B I6
I 099 121 I 099 121

2018. evi I. sz. m6dosit6s
1 099 12t 1613 8 2674271

2o l 8. 0*t; u6ddsttott el6ir 67 538 2'.11

b6rkompenz6ci6 m6dosit6sat6nyleges 46.984,
B816 -31.416) -31 416

2018. 6vi II. sz. m6dositds 31 416 -31416
t{99,12t 63 530 216 61 538271

J6 adatszolseltat6 750 000

2018. 6vi III. sz. m6dosit6s

18. 6vi IIL M6dositon I 099 121

l. melldklet



Lit6ri K6zos Onkormanyzati Hivatal
2018. 6vi k6lts6gvet6slll. sz. m6dosites

kiad6sa (Kl I l3

7. 6vi tdnyleges maradvdny K64-

ASP bevezet€se Kl 102

Igazgatrisi dij Kl I l3+9000.,K1 l0l-

hatfuozal
szima

megnevezes osszesmszcrndll
juftatdsok

dologi
kiad6sok

Elliroltak
E-dr

m{I6ddsi
c6ilr

kiedtsdk

FFl,iiirl(^L
Egy€b

felh,c€hi
kiadis

lerhe16
jdnl€tok

KI K2 R3 K4 K6 K? K8

1018i 6vi eredeti el6li5nyzal 46 884 00r 9 ?11 00, 6711 N\ I 540 00 64 R64 00

7R 401 7?, 40

v16k ellenoz6s I havi jutalom I 000 00 I q5 OOr I lq5 00

Ktinyvclve

0nkom6nyzati v6lasztis Kl 102
+t 80.000,K1 22 +225.000.K123
f426.31 8,K2 +171.025,K3 I 2

!2.459.K322 l r. 839.K3.1 l
29.363,K351 +23.1 17.

831 3l I 71 02: 96 77 I 099 12

-38 651 -38 650

?t4 Rs 284 85
I /2018

A,SP bevezet6se K2
55 54 55 54

l/2018

2018. 6vi I. sz. m6dosit6s 2 194 57. 421 57 96'77 -1R 6{ 2 671 27

67 51817l. M6dositolt ol[1i#nvzar 49 07n 57 ln t1/ <? 6 823 11 I {Ol 1S

at/14
Iutalom Kl l0l -240.000..
Kl 102+240.000

1t/12
{SP bevezet6s iiwez. Kl 102-

184.854,Kt I 03+284.854,-

{datmegoz€si dij Kataszter K322-
18.o7 2. -.K12 1 + 48 07 2. -

6vi II. sz. m6dositis
I- N{6dositott el6ininvzat 6 821 77 I 501 15 67 538 :

201 8.08.1

lafateria 6tvezet6 Kl 1 l0-
16.000..K1 I 07+26.000.-

ltszols6lata6 D6lv6zat 62'1 750 OOr

0l8.6vi II. sz. m6dositSs 69, )R9. )1
nv?At rs7061R 6823: I SOt t5



Kirilyszentistv:in Kiizs69 Onkormf nyzatdnak K6pvisel6-testiilet6nek

.. ...12018. (......) KKt. hatflrozata
a Lit6ri Ktiziis Onkorm{nyzati Hivatal 2018. 6vi kiilts6gvet6s615l

Kir6lyszentistv6n K6zs6g Onkormrinyzatanak K6pviselS-testiilete a Lit6ri K<izds
Onkorm6Lnyzati Hivatal 2018. 6vi kdlts6gvet6sdnek I. m6dosit6s6r6l az al6bbi h atarozatot
hozza.

A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiadfsai

1.) A k6pvisel6-testiilet a Literi Kozcis 6nkormrinyzati Hivatal 2018. 6vi kdlts6gvet6s6t
67.538 ezer Ft beveteli 6s kiadasi f66sszegre m6dositja.
2.) A bev6teli fti<isszeg megoszlirsit az 1. szrimri mell6klet tartalmazza.
3.) A kiad6si fd6sszeg el6iriinyzatonk6nti bemutat6s6t a2. szirm:6 mell6klet tartalmazza.
A felhalmozrisi kiadiisokat a 3. mell6klet tart almazza.
4.) A k6lts6gvetdsi merleget kdzgazdasigS tagol6sban a 4/A. 6s 4/B. mell6klet
tattalmazza.
5.) A Hivatal l6tszimadatait az 5. mell6klet mutatja be.
6.) A k6pvisel6-testiilet a Lit6ri Kdzds dnkormiinyzati Hivatal 68.288e2er Ft 6vi
k6lts6gvet6s6nek kiad6si 6s bevdteli f66sszeg6n beliil:

7.) A k6lts6gvet6s v6grehajt6srlnak szab6lyait Lit6r 6s Kir6lyszentistviin 6nkormrinyzatok
k6lts6gvet6si r endelet e tartalmazza.

Felel6s: Bencze bva jegyzd
Hatrlrid6: folyamatos

Miikiid6si kiadisokat
- szem6lyi jellegii kiad6sokat
- munkaad6kat terhelS jrirul6kokat
- dologi kiad6sokat

Felhalmozisi kiadrisokat
- beruhrizrisi kiadisokat
- fehijit6si kiadrisokat

Miikiid6si bev6teleket
-mrik6d6si t6mogatrisok rillamh6zt. behilr<il
-mfikdd6si bev6telek

Finanszirozisi trev6teleket
- kdzponti ir6nft6szervi tiimogat6st
- p5nzmarudv Any fel hasznril 6st

6llapitja meg.

kiilts6gvet6si l6tszr{m keret6t
6llapitja meg.

K6szeg Ilona
polg6rmester

66-787 ezer Ft-ban
49 .7 06 ezer Ft-ban
10.257 ezer Ft-bar,
6.824 ezer Ft-ban

1.501 ezer Ft-ban
1.501 ezer Ft-ban

0 ezer Ft-ban

1.259 ezer Ft-ban
1 .099 ezer Frban

160 ezer Ft-han
67.029e2er Ft-ban
64.280 ezer Ft-ban

2.7 49 ezer Ft-ban

2018.09.25. 1l f6ben

Bencze 6va
jegyzo



Litdri K0zlis Onkorm{nyzati Hivatal 2018. 6vi killts6gvetdse III. m6dosftds
Bevdtelek ezer Ft-ban

B C D D E F G G H J K L M

RoYat mcgnevd6sc Rovrt-
szim

k6telez6

fcladatok

eredeti

el6ftAntzat

k6telez6

fcladatok I.

m6dositds

kdtelez6

feladatok t.

m6dositott
el6ir6nyzat

kiitelez6
fcladatok ll.
m6dositds

kdtelez6

fcladstok II.
k6telez6

kiitelez6
fcladatok m

iiokdnt
v{llalt

feladatok

eredeti

cl6ir6nfat

6nkCnt

v6llalt
feladatok

m6dosites

dnkent

vdllalt
feladatok I.

6nkCot

v6llalt
feladatok Il.
m6dositrs

iiDkent

vdllalt
feladatok ll.
mddosltort

el6irrnyzst

ellmi
(illamieac Ercdeti

el6irlnlzat
Modositott

m6dositott
el6ininlzat

m6dosites
m6dositott
el6i6n)zat

atesi)

feladatok

el6i16nlzat

cl6irdnlut
t miikiid6si t{mogatdsf, i Bl1
2. llvondsok 6s befizct€sek bevdte Bt2
3. Miikid6i c€li kezessdg sz6mud megtdriil6sek dllamh6ztartrson beliil6l Bl3

Miikddisi c6lir k6lcsdn6k visszatidil€se dllamhdztartdson beliil(jl 314

Mikdd6i ceh k6lcsitniik isdoybevdtelc 6llmhizrdrison bcliil6l ll5
EgyCb mikddisi c6hi tamocatesok bevdlclci dllamhdztanrson belil(il Bl6 1099 I 099 I 099
Mfi kdd6si cdli t6mogat{sok dllamh{ztart{son beliil16t BI I 09r 1099 I 099

83l
Szoci6lis hozz{i{rul6si ad6 6s ieruldkok 832

10. B6rhe 6s fotlalkoztat6shoz kapcsol6d6 ad6k B3l
I Vagyoni tipusri ad6k B-14

fcmakck 6s szolgeltat6sok ad6i Bl5
Egyab kdzhatalmi bcvdtclck Bt6

t4 Kiizhfltalmi bev6tclek I]J
l5 A,ru- 6s kdszlctartdkBitds cllcndrt€kc 840 I

6. ;zolgiltatesok ellen€nakc 8402 t2a t2a 3 t5i t2( t52
(iszdmldzott 6ltal{nos forgalmi add 8406

Italdnos forgalmi ad6 vissatCrir6se 8407
9. (amatbev6telck B4082 7

20. SgyCb pdnziigyi mffveletek bevCtclci 8409
21. lgydb m0k6dCsi bev€tclck B4l I I I I
22. t'lfikiid6si beY6telek B4 r28 t2f l6( l2f 160
23. Itfikitd6si c6li 6tvett B6
14. Itzol csot)0rl 1)t t6( ( I tso
25. Felhalmoz{si c{lri t{mogat{sok 6llamhdztart{son beliil16l B2

26. Felhalmozisi bev6telek B5
z7 Felhalmozrisi c6lf ltvett Ddnzeszkiiziik B7

28 f'e I h a I mo ztts i * d I ts I petCs e I 6i rd nlrtat c so D o rt

Hitel-, kiilcaiinfclv6rel {llnmh{ztin{son kiviit16l Btl I
Belfttldi 6n6kD{r,irok bevdt.l€i 88 l2

32. Maradvdny ig6nJbev6tele 88l3 2 78t -39 2 749 2',78t 2 749
33. , irAnlt6 szwi tdmogatrs 88l6 6t 94t | 614 63 562 -3i 63 53C 754 64 280 6r 94t 64 280
34 Belftildi fi nanszirozis bevdtelei Btl 6t 948 I 614 63 56' 2 78t -39 2 74<. 64',?3( 67 029
35. Kiilftildi fi nrnszirozds b€v6telei BE2

36. nem kapcsol6d6 szirm.z6kos iigylet€k bev6tetei Bt3
37.





Lit6ri Kiiziis Onkorm6nyzati Hivatal 2018.6yi kiitts6gyet6se III. m6dositis

Beruh6z6sok 6s felijitasok ezer Ft-ban

hatrirozathoz



Lit6ri K0ziis Onkorm6nyzati Hivatal 2018. 6vi kiilts6gvet6se III. m6dosft6s

4/A. melldkleta/2018.( .\hat{roza

kiilts6gvet6si m6rleg kiizgazdas6gi tagol6sban ezer Ft-ban

A B C D E F

thoz

G H

Rovat megnevez6se Rovat-
szim 2017 . €vi ttny

(teliesit6s)
2018. 6vi v6rhat6

(teliesit6s)
2018.6vi
eredeti ei.

2018.6vi I.

m6dositott ei.

201 8. €vi IL
m6dositott ei.

2018.6vi III.
m6dositott ei.

I Szem6lyi juttatfsok KI 35 449 35 537 46 884 49 706 49 079 49 701
) Uunk{ad6kat terhel6 jdrul6kok 6s szoci6lis hozzdjiru16si ad6 K2 9 932 l0 149 I '713 l0 25 l0 134 t0 256
3. K6szletbeszerz6s K3l 83 682 680 '713 713 713
4. Koqmunik6ci6s szol gAltat6sok K32 I 79( I 712 I 070 I 081 I 081 I 081
5. Szolg6ltatasi kiad6sok K33 2 545 2 5t5 2 820 2 820 2 824 282(
6. Kiktildet6sek, rekl6m- 6s propagandakiad6sok K34 26( 268 350 379 379 379
7. Kiil6nf6le befizetdsek 6s egydb dologi kiad6sok K35 l 68C I 468 l 807 l 830 l 830 I 83C
3. Dologi kiaddsok K3 '7 tt 6 645 6 72i 6 823 6 823 6 823
9. I6rsadalombiztoslt6si ell6t6sok K4l 0
l0 Csal6di t6mogat6sok K42
ll P6nzbeli k6rp6tl6sok, k6n6rit6sek K43
12. Betegs6ggel kapgsolatos (nem t6rsadalombiztosit6si) ell6t6sok K44
l3 Foglalkoztatiissal, munkan6lkiilis6ggel kapcsolatos ell6tdsok K45
14. Lakhat6ssal kapcsolatos ellet6sok K46
15. Int6zm6nl ell6tottak p6nzbeli juttatrisai K41
16. Egy6b nem int6zm6nyi eltitisok K48
4. f,lldtottak p6nzbeli juttatdsri K,I
5. Nemzetk6zi kdtelezetts6gek K50 I

6. Elvon6sok 6s befizet6sek K502 0
20. Miiktiddsi cdlir garancia- 6s kezess6gvdllal6sb6l sz6rmaz6 kifizet6s 6llamh6ztarteson beliilre K503 0
2t Miikt d6si c6lI visszatdritend6 t6mogat6sok, kdlcstin6k nyuit6sa 6llamh6ztart6son beliilre K504 0
22. Miikddesi c6lti visszat6ritendd t6mogatesok, k6lcstindk tdrleszt6se 6llamhdztartSson beti.ilre K505 0
23. Egydb miikdd6si c6lir t6rnogat6sok 6llamh6ztart6son beliilre K506 0
24. Miik<id6si c6hi garancia- 6s kezess6gv6llal6sb6l sz6rmaz6 kiflzet6s 6llamh6ztarriison kiviilre K507 0
25. Miik6d6si c6lir visszat6ritendri t6mogat6sok, k<ilcsdndk nyujt6sa 6llamhaztartason kiviilre K508 0
26. Arkieg6szit6sek, 6rt6mogat6sok K509 0

Kamatt6mogat6sok K5t0 0
28. Egy6b mrik6d6si c6hi t6mogat6sok 6llamhdztart6son kiviilre K5l I 0
29 Iartal6kok-eltalenos K512 0
30. Iartal6kok-cdl K5 l2 0
7. Egy6b miikiid6si c6hi kiaddsok K5 0 0 0
8. Miikbtldsi kAllsdsvetds el6irdnvznt csoport 52 497 52 331 6t 324 66 786 66 036 66 78t
9. Immateri6lis javak beszerz6se, l6tesitdse K6t 677
10. Ingatlanok beszerz6se, l6tesit6se (62
ll nformatikai eszkiizdk beszerz6se, l6tesit6se K63 45 l0 300 300 300 300

(



t2. EgyCb tnrgyi eszktizitk beszerzese, l6tesii€se K6,1 1',74 383 913 875 8?5 8?5
13. R6szesed6sek beszen6se K65 0
I4, Megle\,6 r6szesed6sek ndlel6s6hez kapcsol6d6 kiadAsok K66 0
I5, Beruhazrsi c€li el6ze tesen felszAmitotr dllalrnos forgalmi ad6 K67 343 54 327 327 327 321
16. Berrhizisok K6 I 652 441 I 5,{0 t 502 1502 I 502
17. InSatlanok felirjitasa K7l
18. Informatikai eszkd26k felniitrsa K72
I9, E$€b lrr$i eszkijzijk fblliilasa K7l
20. Felijftasi c6hi €l6zet€sen felsz6mitoft elralanos forgalmi ad6 Kr4
2t. Felijitrsok K7 0 0 0 0
22. Igytb fclhalmozrsi c6li kildnsok K8
23.

33 Reln ldi finanszirozis kindAiai K9l
38. Kiilfiildi finnnszirozrs kiaddsai K92
39 Ad6ssighoz ncm kxpcsol6d6 sztrma?6kos ngytetck kirdisii K9.l
40.

M I I r50 t5(
ls6g!'et6si kiadisok \) 1', 64 flr 68 288 67 5i 68 28

Kg l0 0

) 68 26 67 5:ll 6S



Lit6ri Kiizds Onkorm{nyzati Hivatal 2018. 6vi kt,lts6gvet6se lII. m6dosltAs

A kailts6gvetdsi m6rleg kiizgazdasigi tagol{sban ezer Ft-ban

muk6d6si c€lI ldmosatasok bev€telei ellambSziarrdson belijlrdl

c6ln garancia- 6s kezess6evrllalesb6l szirmaz6 mest6riil6sek allamhraanason kiviilrdl
c6lir visszaterilendd tamosatAsok, kiilcsdniik visszl6riilgse allamhazradson kiviilrdl

c6lt gamncia- 6s kezessegvtrllaltub6l szirmaz6 megt6riil6s€k eltamh&taneson kiviitr6l
celt visszat6ritend6 temogatlsok, kijlcstiniik visszat6riil6s€ 6llamhazrarteson kiviilr6t

B C D E F C H

Rovat mcgn€v€zdsc Rovat-
2017. €vi l6Dy 2018.6vi 2018.6vi I. 2018. 6vi IL

0eliesites)
L Bt6 42 t09 I

Uiikddasi q{l( timogaf6sok {llamhiztcrt{son bcliilri,l BI 42 t0q I

Klizhatalmi bev6telek B]
SzolgdhalAsok ellen6ndke 8402 9 t2 121 l

Kozventelt szolgaltatas9k edeke 840l l5
Iulajdonosi bevetelek 8404
Enfi6si dijak 405

9. lKiszamlezon elralroos forSalmi ad6 8406 ,1

alrnos lbrgalmi rd6 visszal6rii6se B:107

Kamalb€v6ielek B:l0N

Egycb penziigl miileletek bevelelei 8409
ES/eb miikijdtsi bev6lelet B.III

kiid{si bcv{tclck a,l 29 t2 t2 l( 161

5l
(iid6si c6hi dlvett p€nzeszkiiziik

sr celu {tvett pcnlcsz-kozdk

ryill csoqorl 7t t2 I I 25\
t2

hllmozisi bcvdteli

llanrnrzrnrtason Drll rot
:k B5

87l
\'72

:lhalmozdsi c€hi rlv€tt p6nzeszkiizijk B75

I elhalmozisi calli atvett p6nzeszkijziik B7
liotIscPr,ctPt (Iot tinyzoI csot orl

I -R7 t 121 1 221
eg itlllKODIISt I 101

kortsegyctasi egyenteg F t'l,ItALMOZASI r .
Hitcl-, k6lcaiinfclv6tcl nlamhdztartrson kiv0l16l 88l l
Belfirldi 6rt6kp pirok bev6telei 88t2

6v kiiltsegvgt6si maradven).anak ig6nltr€vetele 88131 3 l0r 278 274
26 6v vdlalkoz,si maradvanyAnak ig6nltev6lele 88I32

14. I Marrdv6ny is{nybev6rele 88 t:) 3 l0 2',78 274 214
lAllamhezradesgn beliili megel6legez6sek 981,1
K6zponli, ir6nl!6 szervi lAmogatas 88l6 5425 6t g. 63 53



c6lt kiilfiildi 6rtdkpapirok bev6lt6sa, 6rt6kesit6se

32. I Bet6tek megsziintet6se 18l7
Belliildi fi nanszirozis bev6telei B8t I 56 53 5',1 3s6l 6471t 66 3l 66 27' 67 02

1821
{dOssAghoz nem kapcsol6d6 szirmaz6kos iiqvletek bev6telci Rtl

si bc\ itclclt TnR -56153r -17 35( t64i|!t 66 ts1. ,ti66,2.71 6q A2)
,Tpr,EK OsszEsuN (81-8) , I J7 04' 58 I8: 64 R6, 67 531 ,"d7Jlr 68 ?8;



Lit6ri Kiiziis 6nkorminyzati Hivatal20l8. 6vi kOlts6gvet6se III. m6dositris

Foglalkoztatottak I6tszima (f6)

jeeyz6. aljes/26. ci,Deies l6je$/26, kiirjegyz6

f6ovirlraezd6,helyettes, oszribaezet6. i$/lcal6 oszrit)ry.rto, tov6bbivezerd

A", "8" lueldsi oszuly 6sszes€n

akalrn zon. a k6lts.gvedsi seNdoEl foSlalloadon eryab munkavalhb (tu ilai alk t@o()

6nkominyziti kpvisl6re$ .i ra&ja. me$/ei k6?A.0t6 raSia

l6potgdmst.r-h€lyeftes, m.S/ei kOzg/ites elrfke,aleln6te

prcgEmtl es a klbineges foglalkorarisi ,ttom6nyrct s2616 2004. 6vi CXXL i6N6r,y alapjjn foSlakozraro(

foglalkozlatonak (Pnv, illerve MaS/ar KOzigusarasi Osa6ndijot s6t6 228./2011 (x.2E.) Kom. bdeteo

ETisr ENGEDiLyEzE'rr LtTSZ(MKERETBE NEM renroz6 rocielr<ozr^rorrer<
Az rDOszAK yiciN osszEsf,N (=E0+...+E6)

a

N'EC\EVFTFS
(dlldsl'ely) (rn)

I I

L. besorol6si osddly 6ss2esen I I

L boercUsi oetaly iilszern
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K6pvisel6-testiileti til6s 2018. szeptember 25.

ElorBnrnszrEs

3. NlprRrnDr PoNT
Az 6nkor minyzat 6p ftm 6nyad6 rendelt6nek mri dositdsa

Tisztelt K6pviselS Tesfiilet!

Az 6pitm6nyad6 rendeletben az ad6 m6rt6ke nem keriilt m6dosit6sra, csak pontosit6s trirt6nt,
a k<ivetkezok szerint:

Jelenleg hatiilyos rendelkez6s :

,,1. $ (2) Az ado m6rt6ke: .....

M6dositott rendelkez6s :

,,1. $ (2) Az ad,6 6vi m6rt6ke: .....

K6rjtik a T. K6pvisel6-testiilet tagjait, a m6dosit6st elfogadni sziveskedjenek!

Kir6lyszentistvdn, 20 I 8. szeptember 1 9.

Koszegi Ilona
polg6rmester



Kir:ilyszentistvf n Kiizs6g 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
..../2018. (1X.....) 6nkorminyzati rendelete

az 6pitm6ny ad6r6l szr5l6 lll20l4.(1x.29.)
iinkormf nyzati rendelet m15dosit:isf 16l

Kirilyszentistvdn K6zs6g Onkorm6nyzat Kdpviseki-testiilete a helyi ad6k6l sz6l6 1990. 6vi C.
t6rv6ny 1. $ (1) bekezd6s6ben 6s 43. g (3) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjil, az
Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) 6s h) pontj6ban 6s a Magyarorsz6g hell
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t6rvdny 13. g (1) bekezdds 13. pontj6ban
meghat6rozott feladatkdr6ben elj6rva a k<ivetkez6ket rendeli el:

1. $ Kir6lyszentistv6n K6zs6g dnkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek 1l/2014. (IX.29.)
6nkorm6nyzati rendelet (a tovilbbiakban: Rendelet) 1. g (2) bekezd6s hely6ben az alabbi
rendelkez6s l6p:

,,1 . $ (2) Az ad,6 €vi m6rt6ke:
a) belteriileten 800 Ft/m2
b)kiilteriilet 1 .100 FVm2
c) rekl6mhordoz6 0 Ft/m2"

2. $ E rendelet a kihirdet6s napj6t k6vet6 napon l6p hat6lyba.

Ktiszegi Ilona
polg6rmester

Bencze 6va
jegyzb



Kirdlyszentistv6n Kiizs69 Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
az 6pitm6nyadrirril sz616 ll 12014.(IX.29.)

iinkorminyzati rendelet m6dosit:isri116l sz616
...12018. (IX.....) iinkorm6nyzati rendelet6nek indokkisa 6s hatistanulm6nya

Altaldnos indokl6s

Kir6lyszentistv6n Kdzs6g 6nkormrinyzat Kepvisel6-testiilete a hell ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C.
t6rv6ny 1. $ (l) bekezd6s6ben 6s 43. g (3) bekezd6s6ben kapott felhatalmazis alapj6n, az
Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) 6s h) pontj6ban 6s a Magyarorsz6g hell
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t6rv6ny 13. g (1) bekezd6s 13. pond6ban
meghat6rozott feladatk6r6ben eljirva a k6vetkez6ket m6dositotta az epitrn1nyad6r6l s2616
rendeletet

R6szletes indokl6s

Pontosit6sra keriilt az ado m6rt6ke, azaz a megfiatirozott 6sszegek egy 6we vonatkoznak.

Hat6svizsg6lat

A hatSsvizsg6lat soriin vizsg6lva volt:

T6rsadalmi. gazdas6ei. kdlts6qvet6si hat6s:
T6rsadalmi, gazdasdgS, k6lts6gvet6si hatiisa a randelet m6dositrisnak nincs.
Kdmvezeti 6s eq6szs6ei k6vetkezm6nvei:
A rendelet m6dositrisrinak k<imyezet- 6s eg6szs6giigyi hatdsa nincs.
Adm inisztrativ terheket befol),iisol6 hatdsa:
A rendelet m6dosit6sa adminisztrativ terhet nem r6tt a k6z<is 6nkorm lnyzatihivatal dolgoz6ira

k<jvetkezm6nyei:
A rendelet m6dositris6t a magasabb szintii jogszab iiyhoz val6 igazit6s k6vetelte meg.

A jogszab6ly alkalmazlsihoz a szemdlyi, szewezeti 6s trlrgl felt6telek adottak.



Kirdlyszentistvdn Kiizs69 6nkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
I I /2018. (X, I.) 6nkormSnyzati rendelete
az 6pitm6nyad616l sz616 ll l20l 4.(1X.29.)
iinkorm6nyzati rcndelet m6dositisd16l

Kir6lyszentistvrin Kdzs6g dnkormrinyzat Kepvisel6-testiilete a hell ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C.
t6rv6ny 1. $ (1) bekezd6s6ben 6s 43. g (3) bekezd6s6ben kapott felhatalmazris alapjin, az
Alapt6rv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) 6s h) pontjAban 6s a Magyarorsz6g helyi
6nkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrveny 13. g (l) bekezd6s 13. pontj6ban
meghatdrozott feladatk6r6ben elj6l-va a k6vetkez6ket rendeli el:

1. $ Kirdlyszentistvrin K6zs6g Onkormrinyzat Kepvisel6-testiilet6nek 1ll2}l4. (IX.2g.)
6nkormrinyzati rendelet (a tovdbbiakban: Rendelet) l. g (2) bekezd6s hely6ben az albbi
rendelkez6s l6p:

,,1 . $ (2) Az ad6 6vi m6rt6ke:
a) belteriileten
b) kiilteriilet

800 Ft/m2
1.100 Ft/m2

c) reklimhordoz 6 O Ft/m2"

2. $ E rendelet a kihirdet6s napjdt k6vet6 napon lep hatdlyba.

/,zol
K6szdgi Ilona
polgi{rmester

Ecu,-----
Bencze Eva

jegyzl



Kir{lyszentistv:in Kiizs69 6nk orminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
az 6pitm6nyadrirril szri16 1l l20l 4.(IX.29.)

iinkorm:lnyzati rendelet mrSdosit:is616l sz616
ll/2018. (X.1.) iinkorm{nlzati rendelet6nek indokftisa 6s hat6stanulminya

Altalinos indokl6s

Kirdlyszentistvrin Kdzs6g 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C.
t6rv6ny 1. g (1) bekezd6s6ben 6s 43. g (3) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjin, az
Alapt6rv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a) 6s h) pontj6ban 6s a Magyarorsz6g helyi
d,nkormdnyzatair6l sz6l6 2011. ,6vi CLXXXX. t6rv6ny 13. g (1) bekezd6s 13. pontjriban
megitatinozott feladatk6r6ben eljirva a k6vetkez6ket m6dositotta az lpitmlnyadbr6l sz6l6
rendelet6t

R6szletes indoklis

Pontositrisra keriilt az ad6 m5rt6ke, azaz a megltatinozott 6sszegek egy 6we vonatkoznak.

Hat6svizs96lat

A hatdsvizsg6lat sor6n vizsg6lva volt:

Trirsadalmi. eazdas6gi. k6lts6svet6si hatds:
T6rsadalmi, gazAasng,, k6ltsdgvetesi hatisa a rendelet m6dositrisnak nincs.
Kdrnvezeti 6s eedszs6qi k6vetkezm6nyei:
A rendelet m6dositdsiinak kdmyezet- 6s eg6szs6giigyi hatrisa nincs.
Adminisztrativ terheket befolvdsol6 hat6sa:
A rendelet m6dosit6sa adminisztrativ terhet nem r6tt a kdzris dnkorm iuryzatihivatal dolgoz6ira

kdvetkezm6nyei :

A rendelet m6dosit6s6t a magasabb szintii jogszab ilyhoz val6 igazitAs krivetelte meg.

A jogszabdly al k almaz.Asihoz a szemelyi, szervezeti 6s trirgl f'eltetelek adottt



Kirf lyszentisfv6n Kiizs6g 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
ll 12014.(1X.29.) 6nkorminyzati rendelete

az 6pitm6nyadrirtitl

Kir6lyszentistv6n K6zs6g dnkorm nTzatdnak K6pvisel6-testiilete a hell ad6kr6l sz6l6 1990.
6vi C. t6rv6ny 5. g a) pontj6ban kapott felhatalmazis alapjin, Magyarorsz6g Alapt6rv6nye 32.
cikk (l) bekezd6s h) pontjriban meghat6rozott feladatkdrben elj6rva a k6vetkez6ket rendeli el:

1 . $2 ( I ) Az ad6 alapja az ,tpitmlny m2-ben szrlmitott hasznos alapteriilete.
(2) Az ad6 ei m6rt6ker :

a) belteriileten 800 Ft/m2
b) kiilteriilet 1 . 100 Ftlm'?
c) rekl6mhordoz6 0 Ft/m2

2.$ A helyi ad6la6l sz6l6 1990. 6vi C. tdrvdny (a tov6bbiakban: Hrv.) 13 g-5ban felsoroltakon
kiviil mentes az ad6 al6l:

a) a Htv. 52. g 26. pontja szerinti v6llalkoz6nak nem min6siil6 mag6nszern6ly
tulajdondban l6v6 lakris, 6s a nem lak6s c6ljdra szolgel6 epiilet, epiiletr6sz (a
tov6bbiakban egytitt: epitm6ny) 6s az iiresen 6116 6pitm6ny.

b) a szoci6lis, egeszs6giigri es gyermekvedelmi, nevelesi-oktatlsi, k6zmffvel6d6si
int6zm6nyek, a sportl6tesitm6nyek c6ljr{ra hasznrilt hells6g,

c) a mtieml6k 6pitmeny,
d) egy gepkocsi trirol6s6ra haszn 6lt garius.

3.$ (1) Ez a rendelet 2015. janurlr I . napjrin lep hat6lyba.

(2) Hati.lylt veszti Kir6lyszentistvdn Kdzs6g Onkormrinyzata Kepvisel6{estiiletfinek az
6pitrn6nyad6r6l s2616 1 8/20 1 1.(XII. I 6.) dnkorm6nyzati rendelete.

Eeur- t
Bencze Eva

polgrirmester jegyzo

I Egys6ges szerkezetben
2 M6dosituB: s l3l2}l7. (X1.27.) lnkormrinyzati rendelettel
3 M6dositva a I l/2018. (X.1.) onkorm6nyzati rendelettel

dr%.^



K6pvisel6-testrileti iil6s 2018. szeotember 25.

El6rnnlnszrEs

4. NlprRBxDI poNT
Dii nt6s B u rsa H u n ga rica 6 n ko rm r{ n y zati 6 sztii n dij ren ds zerhez

tiirt6n6 csatlakozis16l

Tisztelt K6pvi sel6-testiilet !

Tisztelt Kultur6lis 6s Szoci6lis Bizotts6g!

Kir6lyszentistviln Kozs6g Onkorm6nyzata 6vek 6ta r6szt vesz a Bursa Hungarica
Oszttindijpiiyizatban, t6mogatva ezzel a kir6lyszentistv6ni tehets6ges gyerekeket.
Javasoljuk, hogy Onkormrinyzatunk id6n is csatlakozzon a Bursa Hungarica
Osztondijp6,lybzathoz,6s egyfttal a k6pvisel6-testtilet fogadja el a bir6lati szab6lyzatot is.

Kir6lyszentistv6n, 201 8. szeptember I 9.

Kriszegi Ilona
polgiirmester

Hatirozatijavaslatok

Kirdtvszen'-:::.::f,;1f 
i!;:trii,';;.':rf :f::::i,testiitetdnek

Kir6lyszentistvan Kozs6g dnkormrinyzata Kepvisel6-testtilete ugyhatirozott,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsooktatrisi Onkormrlnyzati 6szt<indij-
p 6ly inat 20 1 9 . 6i fordul6j ahoz.

A KepviselStesttilet fsl\atvftv1ez.z.a a Polgiirmestert, hogy a csatlakozasi
szrlnd6knyilatkozatot alitiqa, majd ezt k6vetoen a p{iyinat kiinisrlnak
kozzdtltellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodjon.

Felelos: Koszegillonapolgiirmester
Hat6rid6: 2018. okt6ber 3.

Kirdtvszen'-:.::.::.fr 
;f f i#.'#;:r;;::,,:;l:;'::,,testiitetdnek

Kirillyszentistv6n Kozs6g 6nkorm6nyzatinak K6pvisel6-testrilete a
felsooktat6si hallgat6k (,,A" tipus) 6s fels6oktatilsi tanulm6nyokat kezdo
fiatalok (,,B" tipus) tdmogat6s6ra l6trehozott Bursa Hungarica Fels6oktatrisi
onkormrinyzati osztondijpiiyiuat elbir6l6sa sordn, jelen hatirozat
mell6klet6t kdpezo Szabiiyzatban foglaltak szerint j6r el.

Felelos: Kriszegillonapolg6rmester
Hat6rid6: 2018. december 6.



2018. szeptember 25.K6pvisel6-testiileti iil6s

1.)

2.)

3.)

4.)

s.)

6.)

SzaSALYZAT
a Bursa Hungarica

Fels 6 oktatis i dsztii n dijpfuly inato k elb f rf l 6sir a

A Polg6rmesteri Hivatal a benyfjtottpl,lyizatokat 6rkez6si sorrendben beiktatja.

A kirendelts6gvezeto abe€rkezettptiyizatokat csoportositja ,,A" 6s ,,B" tipus szerint.
Megvizsgdlja, hogy megfelelnek-e a tartalmi 6s formai kovetelm6nyeknek. A hat6ridon tril,
nem megfelel6 form6ban vagy hiilnyosan benyrijtott palyazatokat elki.il<initi.

A kirendelts6g-vezet6 az eredeti pilyinatokat 6s mell6kleteit, valamint a ,,Bir6lati lap"-
okat a pblyilzati hat6ridS lejirtit ktivet6en a k6pvisel<i-testtileti tilesre el6kesziti.

A k6pvisel<i-testtilet a hat6rid6n tul, nem megfelel6 form6ban, vagy hi6nyosan
benyirjtott pilyizatokat a bir6liisb6lkizirla,6s akizhr6st ir5sban indokolja.
A k6pviselo-testiilet minden hatriridSn beltil benyujtott, formailag megfelel6 pilyilzatot
6rdemben elbir6l 6s d<int6s6t iriisban indokolja. A d<int6shozatalnil figyelembe veszi a
Kultur6lis 6s Szoci6li s Bizotts6g j avaslat6t.

Az elbirilits sor6n fajra, nemre, b6rszinre, felekezeti vagy vll|,gndzeti hovatartoz6sra,
tanulm6nyi eredm6nyre tekintet n6lktil, kizir6lagapiiyilz6 szoci6lis r6szorultsiig6t kell
m6rlegelni.

A t6mo gato tt p 6ly iaatokat a k6pvi sel6-testiil et rangsorolj a.

A kepviselS-testiilet szem6lyenk6nt havi 1.000 Ft-t6l 8.000 Ft-ig terjedri trlmogat6st
6llapithat meg.

,,A" tipusri piiylzat eset6n: k6t egymrlst k<ivet5 fel6v: 10 x 1.000-8.000 Ft-ig
,,B" tipusir pilyiuat eset6n: hat egymSst koveto fel6v:3 x 10 x 1.000-8.000 Ft-ig
A k6pvisel6-testtilet a rangsor 6s tiimogatds meg6llapitSs6n6l a kovetkez6
szempontoknak megfelell p 6ly lzatokat r6szesiti el<inyb en :

- p6lyiz6 csalildjirban az I fbre jut6 havi nett6 j<ivedelem nem haladja me1 az
oregs6gi nyugdrj mindenkori legkisebb <isszeg6nek 250 %-6t

- p6lyizo csal6dj6ban l6v6 eltartottak szirmahdrom, vagy anniil t<ibb,
- p6lyiz6 szij,lei elviiltak vagy ktil6nvSltak, 6rva vagy f6l6rva, rillami gondozott

vagy gy6molt,
- piiyriz6 onfenntart6,
- piiyitz6hlzas, gyermeket nevel,
- piiyin6 fogyat6koss6ggal 616, vagy a csal6dj6ban tart6san beteg vagy rokkant

van,
- pSlyin6 csal6dj6ban munkan6lktili van,
- palyaz6 az 6lland6 lak6hely6tSl t6voli felsSoktat6si int6zm6nyben tanul,
- pdlyaz6 nem r6szesril koll6giumi ell6t6sban.

A ,,B" tipusri pilyazat pozitiv elbir6l6sa eset6n a megit6lt oszt<indij hat egymSst kovetd
tanulmilnyi f6l6we tort6no foly6sit6sSt a k6pvisel6-testiilet garantillja.A t6mogat6s csak
abban az esetben vonhat6 vissza, ha az osztondijas szoci6lis rdszorults6 ga mir nem 6ll
fenn.

A k6pviselo-testi.ilet a Bursa Piiyiu;ati kiiriisban foglalt idopontig az Onkorm Lnyzat
hirdet<it6bl6j6n nyilvrinoss6gra hozza az iltala nyujtott t6mogat6sok dsszesitett adatait
,,A" 6s ,,B" tipusti t6mogatottak szerinti bont6sban apSly1z6k6s a t6mogatottak szitm6t,
az risszes megft6lt trimogatrlst, a titmogat6s iltlagos m6rt6k6t.

7.)

8.)

e.)

10.)

Kir6lyszentistv6n, 2018. szeptember I 9.



Kdnvisel6-testiileti iil6s 201g. szeptember 25.

El6rBnroszrBs
5. NaptRBNDI PoNT

A vizikiizmii-szolgfltatisr6l sz6l6 201I. 6vi CCIX. tiirv6ny 78. S (l) bekezd6se szerinti
Y izikdzmii-rendszer varyon6rt6kel6s6vel kapcsolatos kiitelezetts6g megtf rryaldsa

Tisztelt Kdpvisel6-testtilet !

Avizikdzmii-szolg6ltatSsr6l sz6l6 201 l. 6vi CCD(. tcirv6ny (tovdbbiakban Vksztv.) 78. $ (1) bekezd6s
6rtelm6ben vizikozmii-rendszer vagyon6rt6kel6s6t 2019. december 31.-ig el kell vlgezni.
A Vksztv. 12. $ (1) bekezd6se alapj6n a vagyondrt6kel6s elv6gz6se a vtzikozmti tulajdonosfnak
feladata, igy a Vksztv. 79. $ (l) bekezd6s6nek v6grehajt6s6val (hdramoltat6s) 2013. januar l.-t6l az
ell6Uis6rt felel6s<ik k<itelezetts6ge.

Avizikozmtivek vagyon6rt6kel6s6t 2015.12.31-ig kellett volna elv6gezni, de t<irv6nyi v6ltoz6s miatt
2019.12.31-ig elhalaszt6sra keriilt. A kozelg6 hat6rid6 v6gett BAKOIIYKARSZT Zrt. a
vagyon6rt6kel6si kcitelezetts6grol ez 6v jrinius6ban szem6lyes thjlkoztatist tartott. A tfijflkoztatln
megjelentek egyhangrian t6mogattrilg hogy a vagyon6rt6kel6st a 2014-2015 6vi elveknelg 6s
d6nt6seknek megfelel6en hajts6k v6gre.

2014-2015 dvekben a BAKONYKARSZ'I Zrt. Kozgyul6se a lO/2012. (X[.05.) sz6nrf hat6rozatdval
intdzkedett a vagyon6rt6kel6sr6l. A hatArozattal elfogadott Egyetlrtlsi Nyilatkozat rendelkez6seinek
megfelel6en a BAKONYKARSZT zrt. azEllstilslrtFelel6srikmegbiz6sa alapj6n, a miikrid6si tenileten
egys6ges elveknek megfelel6, egys6ges vagyon6rt6kel6s 6rdek6b en elvlgezteti a vizikozmi-rendszerek
vagyon6rt6kel6s6t, bele6rtve a kozbeszerz6si eljrir6s lefolytat6s6t is. A vagyon6rt6kel6s forr6sak6nt a
vizikozmii-rendszerek haszndlatba ad6s5b6l szdrmaz6 bev6telek (vagyonkezeldsi dij, eszkozhaszn6lati
dij) keniltek megf el<il6sre. Ennek megfelel6en a 2018-2019. 6veket illetd vizik<jzmi hasznilati dijak
sz6m16i nem kertilnek kifizet6sre, azok elszamol6si k<itelezetts6g terhe mellett a vagyon6rt6kel6s
k<ilts6geinek ftnarnzir ozisit biZositj 6k.

Az elfogadott Egyet6rt6si Nyilatkozatban megfogalmazisra kenilt, hogy a jelenleg is berleti
iizemeltet6si szerz6d6s keretdbeniizemel6 vrzk6zmi-rendszerek eset6ben a vagyonert6kel6st kiivet6en
az Ell6tds6rt Felel6s 6s Vizik<izmii-szolg6ltat6 kcizotti megl6v6 iizemelteids i szerzldes m6dosul,
tartalma kib6vul rigy, hogy egym6s k6n aVksztv.-nek megfelel6 vagyonkezelesi szerz6d6s jiin l6tre.

Aviztkozmii-szolg6ltatrisr6l sz6l6 2On. evt CCX. ttirv6ny 78.$ (l) bekezd6se szerinti kritelezetts6g
teljesit6se 6rdek6ben a K6pvisel6-testiilct hatalmazzafcl a Polgdrmcstert, hogy,

' azOnkorm6nyzat nev6ben adjon megbiz6st a BAKOI{YKAR SZT Zrt. rlszlrea vagyon6rt6kel6
kozbeszerzlsi eljrinisban t<irt6n6 kiv6lasztas6ra - a sziiks6ges megfiatalmazilssal - 6s a
vagyon6rt6kel6s lefolytat6si{ra,

' az el6terjeszt6s mell6klet1t kdpezl Egyittmiiktid6si meg6llapo&ist, mely a vagyon6rt6kel6s
kiilts6geinek vagyoni 6rdekelts6g arSnySban t6rt6;6 megoszt6s6i 

"rubilyorru, u,
Onkoun6nyzat nev€bcu fuja ali.

Tov6bb6 a testiilet hatirozzon, hogy:

' a vagyon6rt6kel6s k<iltsdgeinek fedezet6t biztosit6 2018-2019. eveket illetti viziktizmii
hasznilati dijak elszdrnol{si krjtclezetts6ggcl a BAKONYKARSZT Zrt-nfllmaradnak.

Mell6Hetek:
-A Bakonykarszt Zrt tdjdkoztatd levele a Berhida, Papkeszi, Kirdlyszentisndn, Vilonya, 6si iv6vizelldt6 vizikozmil-
r ends z er v u grt o nd rt i ke I ds i kdt el ez etts 6gdr 6l
-A Bakonykarszt.Zrt tdjdkoztat6 levele a Litdr szennyvizelvezetd els -tisztit6 vfzik\zmii-rendszer vagtondrtdkeldsi
katelezettsdgdrdl
-Meghatalmazds a 1t-33127-t-005-01-06 MEKH kdddat rendelkezd 33. sorszdmil Berhida, papkeszi,
Kirdlyszent isn dn, vi lonya, 6si iv6vizeildt| vizikdzmfrre vonatkoz1an
-Meghatalmazds a 2l-04552-1-004-01'04 MEKH koddal rendelkezd 65. sorszdmil Litdr szenryn[zelvezet| ds -
t is ztit 6 y lz i kdz mii-r endsz err e v onat koz6 on
-Egiittmfr kAdds i m egdil apodtis

Kir5lyszentistviln, 201 8. szeptember 1 9.

K6szegi Ilona
polgrirmester



K6pvisel6-testiileti iil6s 20 I g. szeptember 25.

Hatirozati javaslatok

Kirdlyszentistvdn Kdzsdg Onkormdnyzata Kipviselfi-test iitetinek
........./20 I 8. (IX. 25.) KkL hatdrozata

Kiralyszentistv6n K6zs6g dnkorm6nyzata K6pviselotesttilete - mint a
lI-33127-I-005-01-06 MEKH k6ddal rendelkezo 33. sorsz6mf Berhida,
Papkeszi, Kir6lyszentistv6n, vilonya, 6si iv6vizell6t6 vizikozmii-rendszer
Ell6t6sert Felel6se - K6pviselo-testiilete meglSrgyalta a vizlkozmii-rendszer
vagyon6rt6kel6s6re vonatkoz6 napirendi pontot, 6s az al6bbi hatirozatokathozza:

1.) auzikozmii-szolg6ltat6sr6l szol6 2071. 6vi CCIX. t6rv6ny 78.$ (l) bekezd6se
szerinti kcjtelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben a K6pviselS-testrilet felhatalmazza a
Polg6rmestert, hogy az dnkormSnyzat nev6ben adjon megbizlst a
BAKOI'M(ARSZT Zrt. rlszlre a vagyon6rt6kel6 k<izbeszerzlsi elj6r6sban
t<jrt6n6 kiv6lasztis6ra - a sziiks6ges meghatalmaz6ssal - 6s a vagyon6rt6kel6s
lefolytat6sara, valamint

2.) hogy el6terjesa6s mell6klet6t k6pez6 Egyiittmiikdddsi meg6llapod.Sst, mely a
vagyon6rt6kel6s k<ilts6geinek vagyoni 6rdekelts 69 arinyilban trirt6n6 megoszt6s6t
szabSlyozza, az Onkorm6nyzat nev6beni4a al6.

A vagyon6rt6kel6s k<ilts6geinek fedezet€t biaosft6 2018-2019. 6veket illet6
vizik6zmi haszr6lati dijalq elsz6mol6si kdtelezetts6ggel a BAKOI.IYI(ARSZT
Zrt-n€l maradnak.

Felel<is: K6szegi Ilona polgi{rmester
Hat6rid6: 2019. december 31.

Kirdly s zentistvdn Kdzs dg 0 n k o rmtiny zata Kipv is e r6-test iiretd ne k
........./201 8. (lX25.) KkL hatdrozata

Kir6lyszentistv6n Kcizs6g 6nkorm5n yzata, - mint a 2l -04552-l -004-0 I -04 MEKH
k6ddal rendelkez6 65. sorsz{mri Litdr szeruryvizelvezetl 6s -tisztft6 vizikiizmti-
rendszer Ell6t6s6rt Felel6se - Kepvisel6-testtilete megt6rgyalt a a vizikozmii-
rendszer vagyon6rt6kel6s6re vonatkoz6 napirendi pontot, 6s az al6bbi
hatarozatokathozza:

Avizikozmii-szolg6ltat6sr6l sz6l6 2011. 6vi ccD(. t<irv6ny 7g.$ (1) bekezd6se
szerinti k<itelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben a K6pvisel6-testtilet felhatalmazza a
Polg6rmestert, hogy,
l.) az onkorm6nyzat nev6ben adjon megbizilst a Bakonykarsa zrt. r6sz6re a
vagyon6rt6kel6 k<izbeszerzflsi eljirisban trirl6n6 kiv6lasztasara - a sziiks6ges
meghatalmaz6ssal - 6s a vagyon6rt6kel6s lefolytatisrira, valamint
2.) az el6te{esads mell6klet6t klpezd Egyiittmiik<iddsi meg6llapod5st, mely a
vagyon6rt6kel6s kciltsdgeinek vagyoni 6rdekelts Eg arinyiban t<irten<i megosa6s6t
szabilyozza,, az 6nkorm6nyzat nev6ben i4a al6.

A vagyon6rt6kel6s ktilts6geinek fedezetlt biaosft6 2}l8-201g. 6veket illet6
vizikiizmii haszn6lati dijak, elszdmol6si k<itelezetts6ggel a Bakonykars zt Zrt-n1l
maradnak.

A 2018. januar elsej6vel hat6lyba lfoett szerz6des egys6gesit6s sor6n b6rleti-
iizemeltetesi rendszerben maradt vizik<iznrii-vagyont 202d. j;u6r elsejevel (a tribbi
ell6tris6rt felel6ssel egyet6rtesben) vagyonkezelesbe adja Bakonykars ztZrt-nek

Felel6s: K6szegi Ilona polgirmester
Hatririd6: 2019. december 31.



Kiralyszentistv6n Kozseg 6nkorm5nyzata
K6szegi llona Polg6rmester Asszony
Kir5lyszentistv5n
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2 0 I 9. dvben kbte I ez6en elvdgzend1 vizikbzmff-vagton vagtondrtdkeldse

Tts ztelt E I hittis d rt Fe le l6s !

Mint a J3. Berhida, Papkeszi, Kirdlyszentistvdn, Vilonya, dsi ivtivizetldkj vizikAanii-
rendszer ElHtes6rt Felel6s6t tej6koztatjulf hogy a vizikdzrnii-szolgiltatasr6l sz6l6 2011.
6vi CCD(. t6rv6ny (tov5bbiakban \&sdy.) 78. g (1) bekezdes 6rtelm6ben vizikdzmii-rend-
szer vagyon6rt6kel6s6t 2019. december 31.-ig el kell v6gezni. A Vksztv. 12. g (l) bekez-
d6se alapj6n a vagyon6rt6kel6s elv6gz6se a vtziklzmii tulajdonos6nak feladata, igy a
\rksztv. 79. g (l) bekezd6s6nek v6grehajtis6val @eramoltat6s) 2013. janu6r 1.-t6l az ellle-
tris6a felel6sdk kdtelezertsege.

A vizikrizmiivek vagyon6rt6kel6s6t 2015.12.31-ig kellett volna elv6gezni, de t<irv6nyi vil-
toz6s miatt 2019.12.31-ig elhalaszt5sra keriilt. A k6zelg6 hat6rid6 v6gett TiiLrsas6gunk a
vagyondrt6kel6si kdtelezefts6gr6l ez 6v jriniu5iilan szem6lyes t6j6koztatast tartott. A t6j6-
koztat6n megielentek egyhangrian taLrnogattal! hogy a vagyon6rt6kel6st a 2014-2015 ii
elveknek, 6s d<jnteselcrek megfelel5en hajtsuk v6gre.

2014'2015 6vekben a BAKoI\n'KARszr zrt. K<izgyiil6se a 10/2012. (x[.05.) sz6mri ha-
tfuozatiLval int6zkedett a vagyon6rt6kel6sr6l. A hatirozattal elfogadott Egyet6rt6si Nyilat-
kozat rendelkez6seinek megfelelden a BAKoNyKARSZT Zrt. az Ellit strt Felei6sok
megbizisa alapjSn, a mfik6d6si teriileten egys6ges elveknek megfelel6, egys6ges vagyon_
6rt6kel6s 6rdek6ben elvlgezteti a vizik<izmii-rendszerek vagyon6rtgteleset, beleeive a
k6zbeszerz6si elj6r6s lefolltaris6t is. A vagyon6rt6kel6s forr6sak6nt a vizik<izmri-rendsze-
rek haszniilatba a dasab6l szirmaz6 bev6telek (vagyonkezel6si dij, eszk<izhaszn6lati dii) ke-
riiltek megjel6l6sre. Ennek megfelel6en a 2o1}-201g.6veket iilet6 virzikizmtt hasznelati
dijak sziml6i nem keriilnek kifi zet€sre, azok elsz6molfsi kdtelezetts6g terhe mellett a va-
gyon6rt6kel6s k6lts6geinek finanszirozisit biaositj6k.

Az elfogadott Egyet6rt6si Nyilatkozatban megfogalmazasra keriilt, hogy a vagyon6rt6ke_
lest kiivet6en az Ell6tSs6rt Felel6s 6s vizikdzmii-szolg6ltat6 k6z6tti migl6v6 Lemeltet6si
szerzi5dis m6dosul, tartalma kib6viil rigy, hogy egymis kda a Vksav._iek megfeletO va_
gyonkezelesi szerz6d6s jiin l6tre.

Jelen levelihkkel t|jeko^atn16s segiteni kivdniuk o,6ket a 2019. 6vben k6telezoe' ese-
d6kes vagyon6rt6keles elv6gz6s6ben.



A vagyon6rt6kel6s r6szletes szab6lyait a 24/2013. (Y .29.) NFM rendelet hatfuozza meg. A
rendelet 2. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben, ha t<ibb vizikdzmii-tulajdonosnak azonos miikdd6si
teriileten vagyon6rt6kel6si kritelezettsige van, a vagyon6rt6kel6st azonos id6pontban 6s fel-
tetelek mellett, egyiittmiikddve kell elv6geaetni. Az egyiittmiikdd6s keret6ben az 

'intettOnkorm6nyzatoknak a vagyon6rt6kel6s krilts6geinek felosa6s5r6l is meg kell 6llapodniuk.

A k6lts6gek megosZ6sar6l sz616 meg6llapod6st megit6l6siink szerint legk6sobb 2018. ok-
t6ber 31-ie sztiks6ges megkritni, hogy a vagyon6rt6kel6st 2019. 6vben elv6geztethesse a
BAKOII-YI(ARSZT Zrt. Amernyiben a vizikrizmii-rendszeren a tulajdoni viszonyok nem
tis^i;zottak, vagy a kcilts6gek visel6ser6l m6g nem 6llapodtak meg az OnJ<orminyzatok
eg1.rn6ssal, javasoljtk az Egyet€rtlsi Nyilatkozatokban is szerepl6, al6bbi elvek ment6n
t6rt6n6 kdlts6gfeloszt6st:
,,A vagtondrtdkelds kdltsdge o v{zikdzmfr-rendszer - a vagtontirtdkelds eredmdnyekint kt-
polt - vagtonirtikdre vetitett dnkormdn zati vagtondrtdkek ardnyai alapjdn ker l felosz-
tdsra. ahol az dnkormdnyzati vagyonirtdket az Onkormdnyzat vag)onelemeinek is az On-
kormdnyzatra es5, afdmffvek igdnybevdtel szerinti vag)ondrtikeinek \sszege adja. Afdm -
vekigdnybevdteldrdlszdl6,,igdnybevdtelimdffixot"al0/2012.(X.05.)szdm KOzgttil\si
hatltrozattal elfogadoft is az Elldtasdrt Felel\sdkkel a ,, Mramohatds " vdgrehajt<isdra
megkAbft Eg)e tdrtdsi Nyilatkozatok tmtalmazzdk "

Amennfben tov6bbra is 6lni kivrinnak a 1012012. (Xn.05.) Kdzgyul6si hatiirozatban fog-
lalt lehet6s6ggel, az )nkorminyzat megbizbsa alapjbn a BAKOI{YKARS Zil Zrt. is lebo-
nyolithatja a vagyon6rt6kel6s elv6gz6s6hez sziiks6ges k6zbeszerz6si elj6nist az Onkor-
m:inyzat nev6ben. Az ene iranyul6 megbizist legk6s6bb 2018. okt6ber 3l-ig kell a
BAKOI',IYI(ARSZT Zrt. r$z€re megadni, hogy a k6 zbeszerz€si elj ritst idriben megkezd-
hessti\ 6s sikeresen lefolltathassuk. A vagyon6rt6kel6 szem6ly6nek kivilasa6sara ir6-
nyul6 krizbeszerz6si elj5ras tervezett kezd€se 2019 . febru.ir 28.

A vagyon6rt6kel6s sonln sziiks6ges adatszolg6ltat6si feladatokban, tdbbek k<izdtt a
vizikcizmfi vagyon-leltlr risszeSllit6s6ban, a BAKONyKARSZT Zrt. teljes krinien egyiitr
miikddit valamint segits6get nyijt az esetleges en rrinyz6 adatok meghatarozis6bin is.
segits6get nyujtunk tov6bb6 a vagyon6rt6kel6s elv€gz6s6hez sziiks6ges adminisztraci6s
feladatok (p6ldiul nyilatkozat az adatszolgiltatisr6l, teljesit6s igazol6iolq 6tad6s-6tv6tel)
elv6gz6s6ben is.

A iz*6zmii vagyon-leltiirak miel5bbi dssze.illitisa v6gett k6q'iik azon Ell6t6s6rt Felel6-
s<iket, akik vizikdzmfi-rendszereit 2018. januar elsej6t6l tovdbbra is b6rleti iizemeltet6si
form6ban iizemeltetjiik, hogy a b6rleti-iizemeltetesbin t6v6 vizik6zmfivek vagyonadatait,
min6l r6szletesebb eszkrizkartonjait 6s vagyonkatas zteri nytlvintartas6t r6szi.inkre 2019.
februrir 28.-ig megkiildeni sziveskedj enek.

A vagyon6rt6kel6s tervezett befejez €se 2019. november 30.
A k6lts6gek elszimol6s6nalg 6s felosztas6nak munkilatai a 2019 . 6vi tlnyleges 6rt6kesit6si
adatok ismeret6ben 2020. rnijus 3 f -ig megt6rt6nnek.

A.mell6kletben csatolt, a vagyon6rt6kel6sre fentiekben megfogalmazott elveknek megfe-
lel6en dsszei{llitott a16bbi dokumentumokat k64'iik, hogy zotg. ot<ttiber3l-ig juttass6f el
T6rsasAgunkhoz:

- avagyon6rt6kcl6s lcbonytlltds6hozsziiks€gesneglatalura:rist,
- ak6lts6gvisel6srSlsz6l6egyiittmiikdd6simeg6llapodast,
- a meghatalmazasr6l, az egyiittmiik<id6si megflrapodris al6ir6srihoz, a has nArati dr-

jak BAKOIIYKARSZT Zrt.-r6rhagy6s6r6l sz6lL k6pvisel6 testtileti hatarozatot.

-2-
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Bdrleti szerz6d6ses tizemeltet6s esetdn kdqjiik, hogy 2019. februir 28-ig juttassak el Ter-
sasfgunkhoz:

- a vagyonkezel6sbe ad6sr6l sz6l6 hat6rozatot,
- a bdrleti iizemeltet6sben l6v6 vizik<izmiivek vagyonadatait.

Veszpr6m, 201 8. jrilius I 9.

Tisrelettel:

Kugler Gyula
vez€igazgat6

Melldkletek: Meghatalmazis
El6terjesztes minta
HatiiLrozat minta
Egyiittmiik6d€si meg6llapodas

A vizikdzmi-rendszer Ellrtds6rt Felel6sei:
Berhida Kdzs6g Onkoir$nyzata
Papkeszi K<izs€g Onk orminyzata
Kinllyszentistv6n-.Kiizsdg 6nkormanyzata
Vifonya Kiizs€g On k onnatrl,yzatz
Osi Kdzs6g Onkormrinyzata



MEGHATALMAZAS

Alulirott, mint a 11-33127 -1-005-01-06 MEKH kriddal rendelkez6 33. sorszimri Berhida,
Papkeszi, Kirflyszentistv6n, Vilonya, 6si iv6vizetl6t6 vizikiizmii-rendszer Ell6tds6rt
Felel6se, eziton meghatalmazom a BAKONYKARSZT Viz- 6s Csatomamii Zbrtklrtrcn
Milkdd6 R6szv6nl5rsasrl got (szdkhely: 8200 Veszprdm, Pdpai ilt 4l.; ad6szdm: 11338024-2-
l9; Mpviseli: Kugler Gyula vezdrigazgat6), hogy a vizikozmii-szolg5ltatdsr6l sz6l6 2O11.6vi
CCX. t6rv6ny 78.$ (1) bekezddse 6ltal szabott hat6rid6n beliil a vizik6zmiivek iizemeltet6sbe
ad6s6b6l szitrmazl bev6telek terh5re, v6.gezze el a tulajdonos dnkormenyzat vizikdzmi-
vagyon6nak vagyon€,rt6kel6s6t, valamint a vagyon6rt6kel6 kiv6laszt6s6ra ir6nyul6
kdzbeszerz6si eljalistjavrlra folytassa le, annak 6rdek6ben, hogy a T6rsasig teriilet6n egys6ges
elvek alapjrln, egys6ges vagyondrt6kel6s k6sziitj6n.

A megbizris keret6ben megh atalmazom a BAKONYKARSZT Viz- 6s Csatomamii Zirtkoruel
Mtik6d6 R6szv6nytarsas6got, hogy a vagyon6rt6kel6 kiv6laszt6srira ir6nyul6 klzbeszerzdsi
elj6r6sban aj6nlatk6r6k6nt j6{on el helyettem, 6s nevernben, ennek megfelel6en a
kdzbeszerzlsi eljrir6s nyertes6vel szerz6d6st k6ssdn, valamint az ellenszolgiltat6s dij6t
megfizesse. Eziton kijelentem, hogy a klzbeszenlsi eljfitls szabllyainak megfelel6 nyertes
szem6ly6t elfogadom, melyr6l a BAKONYKARSZT Yiz- 6s Csatomamri Z6rtk6nien Miikttd6
R6szv6nliirsas6g a szerz6d6sk6t6st megel6z6en t |jekoztat st nyijt.

D6tum: 201 8.

K6szegi Ilona
Polgrirmester

A megbizast 6s meghatalmaz6st elfogadom:
Kugler Gyula
Yez6igazgat6
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20 1 9. dvben kAklezden elvdgzendd vbikizmff-vagton vagtondrtike16se

Tis ztelt Elltiltisi rt Fe le l6s !

Mint a 65. Lil6r szennyvlzelvezetf is -tiszitd vfzikiianli-rendszer Ell6t6s6rt Felel6s6t nij6-
koztatjuk, hogy a vizlkdzmfi-szolgdltat6sr6l sz6l6 201 1 . 6vi CCD(. trirv6ny (tov6bbiakban
Vksztv.) 78. g (1) bekezd6s 6rteim6ben vizikrizmii-rendszer vagyon6rt6kel6s6t 2019. dec-
ember 31.-ig el kell v6gezni. A Vksav. 12. g (l) bekezd6se alapj6n a vagyon6rt6kel6s el-
vfgz€se a vizik6zmfi tulajdonos6nak feladata, igy a VksZv. 79. g (i) bekezd6s6nek v6gre-
hajt6s6val (Mramoltatas) 2013. janurir I .-t6l az ell6t6s6rt feleldsdk kdtelezetts6ge.

A vizikrizmfvek vagyon6rt6kel6s6t 2015.12.31-ig kellett volna elv6gezni, de t<irv6nyi v6l-
toz6s miatt 2019.12.31-ig elhalaszt6sra keriilt. A k6zelgS ha6rido v6gett Trlrsas6gunk a
vagyon6rt6kel6si kdtelezetts6grSl ez 6v jrinius6ban szem6lyes tej6koztat:ist tartott. A taj6-
koztat6n megjelentek egyhangtan t6mogattalq hogy a vagyon6rt6kel6st a 2014-2015 6vi
elveknek, 6s d6nt6seknek megfelel6en hajtsuk v6gre.

2014-2015 6vekben a BAKOIIYI(ARSZT Zt. K6zgytl6se a 10/2012. (X[05.) szimf ha-
throzatixal int6zkedett a vagyon6rt6kel6sr6l. Ahatirozattal elfogadott Egyet6rtesi Nyilat-
kozat rcndelkezlseinek megfelel6en a BAKoNyKARSZ:| ztt. az Ell6t6s6rt Felel6scik
megbizisa alapjrin, a miikddesi terilleten egys6ges elveknek megfelel6, egys6ges vagyon-
6rt6kel6s 6rdek6ben elv5gezteti a vizik6zmii-rendszerek vagyon6rt6kel6s6t, beleertve a
k6zbeszerz6si elj6r6s lefolytatasdt is. A vagyon6rt6keles forr6sak6nt a vizik6,zmff-rendsze-
rek hasm6latba ad6s6b6l szirmaz6 bev6telek (vagyonkezel6si dii , eszk6zhas mllati dii) ke-
riiltek megjekil6sre. Ennek megfelel6en a 2018-2019.6veket illet6 izlklzmti haszn6lati
dijak sz6ml6i nem keriilnek kifizetesre, azok elsziiLrnolilsi kdtelezetts6g terhe mellett a va-
gyon6rt6kel6s kdlts6geinek fi nanszitozlsit bizt ositjfik

Az elfogadott Egyet6rt6si Nyilatkozatban megfogalmazisra keriilt, hogy a vagyon6rt6ke-
l6st kiivet6en az Ell6tasert Felel6s 6s Vizik<izmii-szolgdltat6 kdzritti megl6v6 iizemeltet6si
szerz6d6s m6dosul, tartalma kib6viil rigy, hogy egymSs k6zt a Vksztv.-nek megfelel6 va-
gyonkezrlesi sz,erz6d6s jiin l6tre.

Jelen leveliinkkel taj6koztatni es segiteni kiv6njuk on<iket a 2019. 6vben k<itelez6en ese-
d6kes vagyon6rt6kel6s elvdgz6s6ben.
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A vagyon6rt6kel6s r6szletes szabilyait a 24/201 3. (V.29.) NFM rendelet hatirozza meg. A
rendelet 2. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben, ha tdbb vizikdzmii-tulajdonosnak azonos miik<id6si
tertileten vagyon6rt6kel6si k<itelezetts6ge van, a vagyon6rtekel6st azonos id6pontban 6s fel-
t6telek mellett, egyiittmfikridve kell elv6geaetni. Az egyiittmiik6d6s kereteben az €intetl
Onkorm6nyzatolcrak a vagyon6rt6kel6s k<ilts6geinek feloszt6s6r6l is meg ketl 6llapodniuk.

A krilts6gek megosztes6r6l sz6l6 megSllapod6st megitdl6siink szerint legk6s6bb 2018. ok-
t6ber 3l-ie sztiks6ges megk<itni, hogy a vagyon6rt6kel6st 2019. 6vben elv6geztethesse a
BAKO].IYKARSZT Lrt. Amernylben a vizikrizrnii-rendszeren a tulajdoni viszonyok nem
tisniaottak vagy a k<ilts6gek visel6s6r6l m6g nem dllapodtak meg az Onkormdnyzatok
egym6ssal, javasolllk az Egyet'rttsi Nyilatkozatokban is szerepl6, al6bbi elvek ment6n
t6rt6n6 kdlts6gfelosztast:
,,4 vogtondrtdkelds kdltsige a vizikitzmfr-rendszer - a vcgtonirtdkelds eredmdnyekdnt ka-
pott - vdgyondrtdhire vetitefi Ankormdnyzati vagtonirtdkzk aranyai alapjdn keriil felosz-
Idsra, ahol az dnkormdnyzati vagtondrtdket az Onkormdnyzat vagtonelemeinek ds az On-
kormdnyzatra es6, afdmfrvek igdnybevdtel szerinti vag/ondrtikzinek Asszege adja. A f6m -
vek igdnybevdtel4rdl szdl6 ,,igdnybevdteli mdtrixot " a 10/2012. (XI.05.) szdm Kdzgt tdsi
hatdrozattal elfogadott is az Elldtdsdrt Felel6st)kktl a ,,haramoltatds" vigrchajtd.sdra
megkdfitt Eg)e tirtis i Nyilatkozatok tartalmazzdk. "

Amennyiben tov6bbra is 6lni kiv6nnak a 1012012. (X[.05-) Kdzgyiil6si hat6rozatban fog-
lalt lehet6s6ggel, az 6*orm1n5,zat megbizSsa alapjitn a BAKONYKARSZI Zrt. is lebo-
nyolithada a vagyon6rt6kel6s elv6gz6s6hez sztiks6ges krizbeszerz6si eljdLnLst az 6nkor-
m6nyzat nev6ben. Az ene ininlul6 megbizfst legk6s6bb 2018. okt6ber 31-ig kell a
BAKOI,IYKARSZiI Zrt. rhzlre megadni, hogy a k6zbeszerz6si elj6nlst idSben megkezd-
hessiilg 6s sikeresen lefolytathassuk. A vagyon6rt6kel6 szem6ly6nek kiv6lasa6s6ra ir5-
nyul6 kdzbeszerz6si eljrir6s tervezett kezd6se 2019. febru6r 28.

A vagyon6rt6kel6s soran sziiks6ges adatszolgiiltatiisi feladatokban, tdbbek k<iz<itt a
izlkozmii vagyon-lelt6r 6ssze,illitas6ban, a BAKOII\aI(ARSZT Zrr. teljes kdnien egylitt
miik<idi( valamint segits6get nyrijt az esetlegesen hi6nyz6 adatok megha&iroz6s6ban is.
Segits6get nyujtunk tov6bb6 a vagyon6rt6kel6s elvlgzlslhez sziiks6ges adminisztnici6s
feladatok (p6ld6ul nyilatkozat az adatszolg|ltat6sr6l, teljesit6s igazol6sok, 6tadas-6tv6tel)
elv6gz6s6ben is.

A vizlkdzmii vagyonJeltArak miel6bbi dssze.lllilisa v6gett k65nk azon Ell6t6s6rt Felel6-
s6ket, akik vizik6zmii-rendszereit 2018. janurir elsej6t6l tov6bbra is b6rleti iizemeltet6si
form6ban iizemeltetjiik, hogy a b6rletiiizemeltetdsben l6v6 vizikcizm[ivek vagyonadatait,
min6l r6szletesebb eszk6zkartonjait 6s vagyonkataszteri nllvrintartas6t r6sziintcre 2019.
februdr 28.-ig megkiildeni sziveskedj enek.

A vagyon6rt6kel6 s teryezeltbefe:ez1.se 2019. november 30.
A kdlts6gek elszamol6sanak, 6s feloszt is6nak munkilatai a 201 9. 6vi t6nyleges 6rt6kesit6si
adatok ismeret6ben 2020. m5jus 3l -ig me66rt6nnek.

A mell6kletben csatolt, a vagyon6rt6kel6sre fentiekben megfogalrnazott elveknek megfe-
lel6en <isszeiillitott al6bbi dokumentumokat k6rl'iih hogy 2018. okt6ber3l-ig juttassak el
Tiirsas6gunkhoz:

- a vagyon6rt6kel6s lebonyolitdsfhoz sziikseges meghatalmazAst,
- ak6lts6gvisel6sr6l sz6l6egyiittmfik6d6simegSllapod.lst,
- a meghatalmazisr6l, az egytttmiik6d6si meg6llapodas alsiras6hoz, a hasz:talati di-

jak BAKOI.IYIGRSZI Zrt-n6lhagyfls6r6l sz6l6 kepvisel6 testiileti hatarozatot.
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B6rleti szerz6d6ses iizemeltetes eset6n kdrjiik, hogy 2019. februdr 28-ig juttass6k el T6r-
sas5gunkhoz:

- a vagyor*ezel6sbe ad6sr6l sz6l6 hatArozatot,
- a b6rleti iizemeltet6sben l6v6 vizlkdzmiivek vagyonadatait.

Veszpr6m, 201 8. jrilius I 9.

Tisztelettel :

Kugler Glula
vez6.gazgat6

Mell€kletek: Meghatalmazis
Elotedeszt6s minta
Hat6rozat minta
Egyiittmflkd' d6si meg6llapod6s

A vlzikdzm ii -,fen d szer Ellitds€rt Felel6sei:
Lit€rK6zs Onkormanlzata
Kinilyszentistv6n K6zs6g onkorm6nyzata
S6ly K6zs6g OnkormAnlzsta
Vilonya K<izs6g Onk ormil;ryzat:-



MEGHATALMAZAS

Alulirott, mint a 21-04552-l-004-01-04 MEKH k6ddal rendelkez5 65. sorszdmri Lit6r
szennyvizelvezet6 6s -tisztit6 vizikiizmfi-rendszer Ell:it:{s6rt Felel6se, eztton
meghatalmazom a BAKONYKARSZT Yiz- 6s Csatomamii Z6rtk6rtten Mfik6d6
R6szv6nytarsas6 got (szdkhely: 8200 Veszprdm, Pdpai t 41.; ad6szam: 11338024-2-19;
kdpviseli: Kugler Gyula vezdrigazgatd), hogy a vizlkdzmii-szolgriltat6sr6l sz6l6 2011. 6vi
CCIX. tdrv6ny 78.$ (1) bekezd6se eltal szabott hat6rid6n beliil a vizlkbzmivek tizerneltet6sbe
adds6b6l sziLrmazo bev6telek terhere, vdgezze el a tulajdonos 6nkorm6nyzat vizlklzmi-
vagyonrinak vagyon6rt6kel6s6t, valamint a vagyon6rt6kel6 kivrilasztrisdra iranyul6
kiSzbeszerz6si eljrir6st j avrira folyassa le, annak 6rdek6ben, hogy a T6rsas6g teriilet6n egys6ges
elvek alapjrln, egys6ges vagyon6rt6kel6s k6sztilj<in.

A megbiz6s keret6ben meghatalmazom a BAKONYKARSZT Yiz- 6s Csatomamii Zri,rtk6riien
Mtik6d6 R6szv6nliirsas6got, hogy a vagyon6rt6kel6 kivdlasztisara ir6nyul6 klzbeszerz6si
eljiirisban ajrinlatk6r6k6nt jri{on el helyettem, 6s nevemben, ennek megfelel6en a
kdzbeszerzdsi eljirris nyertes6vel szerz6d6st k6ss6n, valamint az ellenszolg6ltat6s dij6t
rrregfizessc. Ez0ton kijelentem, hogy a kdzbeszeru€si eljfrAs szab6lyainak megfelel6 nyertes
szem6ly6t elfogadom, melyr5l a BAKONYKARSZT Yiz- 6s Csatomamri Z6rtk6nien Mrikiid6
R6szv6nytrirsas6g a szerz6d6skdt6st megel6z6en t6j6koztat6st nyujt.

DStum: 2018.

K6szegi Ilona
Polg6rmester

A megbizdst 6s meghatalmaz6st elfogadom:
Kugler Gyula
Yezdigazgat6



trgfittmtiko d6s i me ghllap od5s

mely l6trej<itt
polg5rmester),
polg6rmester),polg6rmester), ffi (cim: ffi
polg6rmester), (a tov6bbiakban egytitt Elldtis6rt felel6siik), valamint a BAKONYKARSZT
Viz- is Csatornamfl Zdrtkdriien Miikitdf Rdszvdnytdrsasdg (cim: 8200 Veszpr6m, P6pai rit
4L, C1gtregyz5kszdm: 19-10-500133 Ad6sz6m: 11338024-2-19 k6pviseli: Kugler Gyula
vez6igazgat6) koz<itt az alilbbi felt6telek mellett,

Felek meg6llapitj6k, hogy a vizikozmi-szolgrlltat6sr6l sz6l6 2011. 6vi CCX. torv6ny
(tov6bbiakban Vksztv.) 78. $ (l) bekezd6s 6rtelm6ben, az Ell:{tds6rt Feleldsiik tulajdon6ban
l6v6 vizikozmti-rendszer vagyon6rt6kel6s6t 2019. december 3 I .-ig el kell vdgezni.

A 2013. december6ben a Vizikiizmii-szolgiltatS, mint a vizlkozmii-rendszer vizlkozmi-
szolgiltat6ja, valamint az Ell6tis6rt Felel6siik 6ltal allirt Egyet6rt6si Nyilatkozat
rendelkez6sei alapj6n aYizikilzmii-szolgriltat6 azEll6tfs6rt Felel6siik megbizisa alapjfun, a
miiktid6si teriileten egys6ges elveknek megfelelS, egyseges vagyondrt6keles 6rdek6ben
elvdgezteti a vizikozmti-rendszerek vagyon6rt6kel6s6t, bele6rtve a kozbeszerzlsi eljar6s
lefolytat6sdt is. A vagyon6rt6kel6s forr6sak6nt a vizlkozmri-rendszerek haszn6latba ad6s6b6l
szirmaz6 bev6telek (vagyonkezel6si dij, eszkozhaszn6lati dij) keriiltek megielol6sre. A
vizikonni-rendszer rizemeltet6s6be ad6s6b6l szirmaz6 bev6tel berleti-iizemeltet6s eset6n az
eszkozhaszn6lati dij, vagyonkezells eset6n a vagyonkezel6si dij.

Az Ellitits6rt Felel6siik megbiztilk Yizikiizmfi-szolgriltat6t, hogy e hat6ridSn beltil a
vizlkozmivek tizemeltet6sbe ad6s6b6l szirmaz6 bev6telek terh6re, v1gezze el a tulajdonos
tinkorm6nyzatok vizikozmi-vagyon6nak vagyon6rt6kel6s6t, valamint a vagyon6rt6kel<i
kiv6laszt6sitra irdnyul6 kcizbeszerzdsi eljirirst javukra folytassa le, annak 6rdek6ben, hogy a
T6rsas5g teriilet6n egys6ges elvek alapjdn, egys6ges vagyon6rt6kel6s k6sztilj<in. A megbizhs
keret6ben az Ell6tfs6rt Felel6siik meghatalmaztik Vizikiizmfi-szolg{ltat5t, hogy a
vagyon6rt6kel6 kivSlasztisira iranyul6 kozbeszerz6si eljardsban aj6n1atk6r6k6nt j6rjon el
helyetttik, ennek megfelel6en a kcizbeszerzlsi eljSrSs nyertes6vel szerzodlst koss<in, valamint
az ellenszolgSltat6s dij6t megfizesse. Az Ellitits6rt Fetcl6siik ezriton kijelentik, hogy a
klzbeszerzdsi elj6r6s szabillyainak megfelel6 nyertes szem6ly6t elfogadj6k, melyr6l
Vizikiizmii-szolgfltatil a szerz6d6skot6st megelozoentdjekoztatdst nyujt.

A Yizikdzmfi-szolgiltatf a megbiz5s 6s meghatalmazis alapj6n vdllalja, hogy egys6gesen
v5gezteti el a vagyon6rt6kel6st, tov6bh6 elvegzi az ezzel kapcsolatos koordin6ci6t 6s a
kdzbeszerz6si e1jrir6s lebonyolitdsdt is.

A 2019. december 31-ig kdtelezoen elv|gzend6 vizikoztnii-vagyon vagyon6rt6kel6si
kolts6geit az Elkltis6rt felel6siik a Vksztv. 5/G.$ (5) bekezd6se alapjan elt6r<i

torzsszdm: .<g;i , k6pviseli: E&
torzssz6m: <!.ttl:i,l!, k6pviseli: €::l.}

vonatkoz6an.



megallapod6s hianyriban - a vizlkozmii-rendszeren 2019. janu6r 1-6n fennrill6 vagyoni
6rdekelts6giik nett6 kdnyv szerinti 6rt6ke ar6ny6ban viselik, melynek megh atdrozisa az allbbi
k6plet Ell:it:is6rt Felel6siink6nti behelyettesit6s6vel t<jrt6nik:

,,A vagtondrtdk,.,
""t : 

uo*idrti4*
ahol YEse: az egyes Ellltrisdrt Felel6s6k vagyoni 6rdekelts6g6nek arlnya a

vizik6zmri-rendszeren;
vagyon6rt6ker: az egyes Ell6tris6rt felel6s6k tulajdonrlban l6v6 (100%-ban,

vagy tulajdoni h6nyad alapjrin) vagyont6rgyak <isszesen vagyon6rt6ke
kiv6ve a ftimrivek eset6ben. F6mrivekn6l a 2019 6vre vonatkoz6
ig6nybev6teli m6trix szerinti vagyon6rt6k.

vagyon6rtdkyp: a teues vizik6zmri-rendszer <isszesen vagyon6rt6ke.

Jelen Megiillapod6s (EF+1)*2 p6ldrinyban kdsziilt, melyb<il 2-2 plldfiny az Elt6t6s6rt
felel6siiket illeti meg.

Jelen megdllapoddst felek elolvdstdk, tartalmdt megdrtettdl<, az abban foglah feladotok
vdgrehajtdsdt magukra ndme kt;telezdnek elismerve, cdgszerfren irjdk ald.

Veszprem, 2018. ...

X Onkorm:inyzata
f,lll:itfs6rt fclcl6s

Y Onkormanlzata
Ell6tfsdrt fclel6s

BAKONYKARSZT
Viz- 6s Csatomamri Zrt.
Viziktizmii-szolgriltat6

Zirad,6kl.

Jelen meg6llapod6st
hatir ozat|v al hagyta j 6v 6.

Jelen megrillapod6st k6pvisel6testiilete a
hatrirozatdval hagyta j6v6.

Jelen megdllapod6.t &&ffiffi kdpvisel6testiile te a .. .../ 20t 8. (. . ..h6. . . nap) szrimri
hatir ozat{v al hagyta jbv 6.
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