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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                 Telefon: (28)- 507-132 

 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
 
 
Tárgy: „Kistarcsa és Kerepes városok (ivóvíz és szennyvíz) víziközművei 
vagyonértékelésének elkészítése a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírásainak 
megfelelően” tárgyban megkötendő szerződés tekintetében a vállalkozó kiválasztása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 

Tisztelt Bizottság! 

 
„Kistarcsa és Kerepes városok (ivóvíz és szennyvíz) víziközművei vagyonértékelésének 
elkészítése a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírásainak megfelelően” tárgyban árajánlatot 
kértünk be.  
A jogszabályi előírásokra tekintettel, valamint az eddigi üzemeltetés során a Kerepes-
Kistarcsa- közigazgatási területét ellátó vízellátó -és szennyvízelvezető rendszereken 
végrehajtott fejlesztésekre figyelemmel indokolt a még 2013-ban, más jogszabályi 
környezetben készíttetett vagyonértékelés helyett új vagyonértékelést készíttetni. Az új 
vagyonértékelés készítése szükséges annak érdekében is, hogy a vagyonértékelés minden 
szempontból megfeleljen a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-
szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 
rendelkezéseinek, tekintettel arra, hogy a korábban készült vagyonértékelés készítésekor ezen 
jogszabály még nem volt hatályban, így annak rendelkezéseit értelemszerűen nem is vették 
figyelembe.  
 
Tekintettel arra, hogy a Kerepes Várossal közös tulajdonban lévő víziközmű-rendszerek 
tekintetében Kistarcsa Város Önkormányzata minősül a gesztor önkormányzatnak a felek erre 
vonatkozó megállapodása alapján, így a vagyonértékeléssel kapcsolatos beszerzési eljárást is 
gesztor önkormányzatként Kistarcsa Város Önkormányzata bonyolítja le a saját beszerzési 
szabályzatának rendelkezéseit figyelembe véve.  
 
Az ajánlattételi felhívást (1. számú melléklet) egy cégnek küldtük meg, a DPMV Zrt-nek 
(2360 Gyál, Kőrösi út 190.) tekintettel arra, hogy a víziközmű-rendszerek üzemeltetését a 
DPMV Zrt. végzi, aki a vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésekor is már 
elkészítette a szükséges vagyonértékelést, és a rendszerek tekintetében helyismerettel, a 
víziközmű vagyonra vonatkozó nyilvántartási adatokkal rendelkezik, így az újabb, aktualizált 
vagyonértékelés elkészíttetésére is célszerű ezzel a céggel szerződni.  
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Kistarcsa Város Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek részletes 
szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás II.4.3. pontja 
értelmében a három egyidejű árajánlat bekérése mellőzhető a beszerzés tárgyának speciális 
jellege miatt (pl.: egyetlen gyártó gyártja az adott terméket) illetve, ha a beszerzés tárgya, a 
teljesítés határideje vagy speciális módja (pl. kiépített rendszer további, folyamatos 
üzemeltetése) miatt célszerű a korábbi beszerzésben nyertes ajánlattevőtől (szerződött fél) új 
ajánlatot kérni. Ebben az esetben az új ajánlat és szerződés kiindulási alapja a korábbi 
szerződésben rögzített feltételek (pl. vállalkozói díj, szolgáltatás tartalma). 
 

A vagyonértékelés elkészítésének költségét Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város 
Önkormányzata 50-50%-os arányban viseli. A DPMV Zrt. az ajánlattételi felhívás 
előírásainak tartalmilag és formailag megfelelő, a rendelkezésre álló fedezeten belül érkező 
ajánlatot adott, 11.200.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 14.224.000,- Ft összegben (2. számú 
melléklet), amelyből a Kistarcsa Város Önkormányzatára eső költség bruttó 7.112.000,- Ft. A 
Kistarcsa Város Önkormányzatára eső költség fedezete Kistarcsa Város Önkormányzatának 
2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 5. 
során rendelkezésre áll. 
 
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekkel kapcsolatos ajánlatok tekintetében a döntések 
meghozatala az SZMSZ szerint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság feladata. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a koronavírus járvány miatti 
veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester jogosult a döntés meghozatalára.  
 

       Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a DPMV Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) ajánlatát 11.200.000,- Ft 
+ ÁFA, azaz bruttó 14.224.000,- Ft összegben, amelyből a Kistarcsa Város 
Önkormányzatára eső költség összege bruttó 7.112.000,- Ft elfogadja, egyben úgy dönt, 
hogy Kistarcsa Város Önkormányzata nevében a DPMV Zrt.-vel a „Kistarcsa és Kerepes 
városok (ivóvíz és szennyvíz) víziközművei vagyonértékelésének elkészítése a 24/2013. (V. 
29.) NFM rendelet előírásainak megfelelően” tárgyban megkötendő vállalkozási 
szerződést aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 

 
 
Kistarcsa, 2021. április 20. 
 
 Juhász István 
 polgármester 


