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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2011. évi CCIX. víziközmű törvényben, valamint a 24/2013 (V.29.) a víziközművek 
vagyonértékelésének szabályairól szóló NFM rendeletben foglaltak szerint 2013. január 
elsejétől a vízellátás és szennyvízelvezetés, tisztítás alapját képező vagyonelemek közösségi 
(önkormányzati és állami) tulajdonba kerülnek át. A törvény központjában a közművagyon 
tulajdonosi kérdéseinek rendezése, az ivóvízkészletek és a közművagyon védelme és 
fenntartása áll.  
A törvény értelmében a víziközmű vagyon át-/visszakerül az önkormányzatokhoz vagy az 
államhoz, akiknek a fejlesztésre 15 éves, évente aktualizált gördülő tervet kell készíteni és 
végrehajtani. Kötelező lesz számukra a vagyonértékelés, és a reális felújítási ütem készítése.  
 
A vagyonértékelésre egyrészt emiatt a törvényi kötelezettség miatt, másrészt - a szennyvíz 
közművagyon értékelésére -  szennyvíztisztító beruházás pályázati támogatásának növelése 
érdekében van szükség. A KEOP szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztések pályázati 
felhívásaiban szereplő, a támogatás maximális arányára vonatkozó korlátozás 95%-ra 
módosulása következtében a korábban benyújtott és korábban támogatást nyert projektekkel 
kapcsolatban a Nemzeti fejlesztési Ügynökség (NFÜ) lehetőséget biztosít a benyújtott 
pályázatok kapcsán elkészített költség-haszon elemzések felülvizsgálatára és a támogatási 
arány utólagos módosítására. 
A módosított támogatási arány a Támogatási Szerződésben szereplő valamennyi elszámolható 
költségre egységesen érvényes lesz. 
A támogatás intenzitás módosítására aktualizált költség-haszon elemzés alapján történik, 
melynek alátámasztására és felülvizsgálatára, abban az esetben lesz lehetőség, amennyiben: 

• a kedvezményezett kérelmezi a támogatás mértékének korrekcióját. A kérelemmel 
együtt a Kedvezményezettnek be kell nyújtania az átszámításhoz szükséges 
megalapozó alapadatokat a közreműködő Szervezet részére,  

• valamint teljesültek a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
közművagyon-értékelésre és a pótlási terv elkészítésére vonatkozó rendelkezései. 

 
Az aktualizált költség-haszon elemzések alapján módosításra kerülhet a vonatkozó támogatási 
döntés, valamint a támogatási szerződés.  
 
Ennek tükrében a „Alsónémedi szennyvíztisztító-telepének korszerűsítése és bővítése” tárgyú 
projekthez kapcsolódóan el kell készíteni a meglévő és fejlesztendő műszaki rendszer 
vagyonértékelését illetve a vagyonértékelés alapján a Pótlási Tervet. 
 
A vagyonértékelés és a Pótlási terv elkészítésére 3 cégtől kértünk árajánlatot: 
 
PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.  
8200 Veszprém Hunyadi J. u. 14. 
 
AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft. 
2120 Dunakeszi, Magyar u.33/a 
 
BDL Környezetvédelmi Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
1118 Budapest, Rétköz u. 5. 
 
A beérkezett ajánlatok a következők: 
AquaExpert TIM Kft.  7.965.000 Ft + áfa 
BDL Környezetvédelmi Kft: 7.927.000 Ft + áfa 
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PureAqua Kft.   7.990.000 Ft + áfa 
 
Az árajánlatok alapján javaslom, hogy a BDL Környezetvédelmi Tervező, Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft. kapjon megbízást. A megbízási díj a KEOP pályázat terhére, a tartalékkeret 
erejéig elszámolható. 
 

Határozati javaslat 
 

…/2013.(VII. 25.) önkormányzat határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíz közmű 
vagyonértékelésének és Pótlási tervének elkészítésével a BDL Környezetvédelmi 
Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) bízza meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 7.927.000 Ft + áfa összegben a 
tartalék terhére.  
 

Határid ő: 2013. augusztus 15. 

Felelős: Vincze József polgármester 

Kapja: pü.vezető, BDL Kft. 

 

 

Alsónémedi, 2013. július 24. 

 
 
          Vincze József 
           polgármester 
 
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
 
    Dr. Percze Tünde  
            jegyző 
 
 
 


