8. számú előterjesztés
Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. május 26-i rendes ülésére

Tárgy: DRV Zrt. vagyonértékelésének elfogadása
Előterjesztő: Tigelmann Péter alpolgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
DRV Zrt. képviselője
Készítő részéről ellenőrizte:
Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A DRV Zrt. által készített és Dombóvár Város Önkormányzata részére 2016. február
22-i keltezéssel, 499082-15-3/2016 ügyiratszámmal megküldött levelében tájékoztatást ad az önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékeléséről. A DRV Zrt.
levelében mellékelten megküldte az elkészített vagyonértékelés anyagát is és kérte,
hogy azt határozatban fogadjuk el.
A mellékelt anyag vizsgálata során néhány hiányosság tapasztalható. A DRV Zrt. által
készíttetett és az előterjesztés mellékletét képező vagyonértékelés dátuma 2015. június
30. napja. Ez a vagyonértékelés azonban nem rendezi a tulajdonviszonyokat. Az ivóvíz
tekintetében nem a valóságot, a fennálló helyzetet tükrözi, a költségterheket nem a
beruházás arányában kezeli. A szennyvíz esetében a tulajdonviszonyok egyáltalán nem
kerültek rendezésre az érintett települések között (a 0326. hrsz. alatti szennyvíztisztító
telep 100%-ban Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában áll). Ez különösen
akkor okozhat problémát, ha garancián túli javítások válnak szükségessé.
A fentieken túl a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően Dombóvár Város Önkormányzata a korábbiakban már elkészíttette
a vagyonértékelését, így szennyvíz vonatkozásában 2013-as, az ivóvíz esetében pedig
2015. októberi a legfrissebb rendelkezésre álló vagyonértékelés. Ez utóbbinak – mely
már kezeli Szilfás és Mászlony új ivóvízhálózatát is – folyamatban van a kiegészítése.
A benyújtott vagyonértékelést az Önkormányzat saját szakértőjével is véleményeztette, Nagy Sándor a szakértői véleményében (2. számú melléklet) szintén nem javasolja
annak elfogadását.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
A DRV Zrt. vagyonértékeléséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által készített, az
előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő vagyonértékelést nem fogadja el.
Határidő: 2016. május 30. – DRV Zrt. tájékoztatására
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Tigelmann Péter
alpolgármester
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