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2 0 ] 5. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vag/on vag/onértékelése

Tisztelt Polgármesfur Úr!

AzOrszággyűlés június 30.-án elfogadta és a Magyar Közlöny 2015. évi 100. számában
kihirdetésre került a 2015. évi CXX. törvény, mely a víziközmű-szolgáltatásről szóló
20Il. évi CCIX. sz. törvényt (továbbiakban Vksztv.) módosította.
A fent nevezett törvénymódosítás 31. § (33) bekezdése az alábbiahól rendelkezik:

a Wsztv, ,,78, § (1) bekezdésében a ,,- az e törvény felhatalmazása alapján kiadott mi-
niszteri rendeletben meghatározott szempontok szerint - vaglonértékelést kell végeztetni
2015. december 31-ig" szóvegrész helyébe az ,,avag/onértékelést 20]9. december 31-ig
kell elvégezni " szöveg,lép ".

Ezek alapján az Önkormányzatoknak, mint elláásért felelősöknek további négy év áll
rendelkezésükre, hogy a kötelező vagyonértékelést elvégeztessék.

Ezzel összefiiggésben, a törvénytervezet ismeretében Veszprém Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése l50l20l5. (VI.25.) számű határozatával döntött arról, hogy amennyiben a va-
gyonértékelés határidejét a Parlament megváhortaf4 a vagyonértékelésre szánt forráso-
kat az Önkormányzat magasabb prioritású viziközmű-fejlesaésekre kívánja fordítani,
ezért avagyonértékelés további forrását az Önkormányzaínemtudja biztosítani.

Ennek megfelelően , a tárgyban 22l20l5. (lI.26.) számú határozattal kelt meghatalmazását
visszavonta, valamint a vagyonértékelés elvégzésére kötött Együttműködési megállapo-
dást, Veszprém Megyei Jogu Város Önkormányzata részéről megszüntette. A meghatal-
mazás visszavonásáról Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere július 9.-én levélben
értesítette Társaságunkat.

A közbeszerzési eljárást a BAKONYKARSZT Zrt., a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH) álíal jőváhagyott Beszerzési és Közbeszerzési Szabályza-
tának megfelelően folytatta le. A Döntéshozó Testület 2015. július 10.-én elfogadta a
Bíráló Bizottság július 9.-i ülésén tett - VMrV Polgármesterének levele következtében
kialakult helyzetet is figyelembe vevő - alábbi döntési javaslatát:

,,Javasoljuk a ,,Vúllalkoztűsi szerződés víziközmű vagyonértékelés elvégzésére" tárgyú
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítani a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja
alapján, Az ellehetetlenülés oka, hogl VMJV Önkormányzata visszavonta meghatalmazá-
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sát (J közbeszerzési eljárás lefolytatósára, ígl a BAKONYKARSZT Zrt. nem képes a teljes
köz b e s z erz é s i mennyis é gr e s z erz ő dés t kötni. "

A Döntéshozó Testület döntésének megfelelő összegzést a bírálatokról2015.július 10.-én
küldtük meg a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevők részére. Az eredményte-
lenségről szóló tájékoztató megküldésével a közbeszerzési eljárást - ajogorvoslati lehe-
tóségekre vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe véve - 2015. július 28-tól lezárlnak
tekintjük.

Társaságunk Igazgatősága június 24.-étt megtartott ülésén már foglalkozott ezzel a kér-
déssel, tekintettel arra, hogy ekkor már ismert volt a Vksáv. módosításának tervezete,
valamint VMJV szándéka arra, hogy a törvénymódosítás esetén eláll a vagyonértékelés
2015.-ben történő elvégeáetésétől. Ennek tudaában a BAKONYKARSZT Zrt.Igazgatő-
sága a következő határozatokat hazta:

24/2015. UI. 24.I sz" Ig. határozat
Amennyiben a |'lrszÚ 78. § (1) bekezdése, az önálló képviselői indínánynak megfelelően
módosul, tlkkor az érintett Ellátásért Felelősöket a lehető legrövidebb időn belül tneg kell
keresni azzal a kérdéssel, hogt a változások ismeretében fenntartják-e a meghatalmazá-
sukat. Amennyiben az Ellátásért felelősök kazUl egl is visszavonja korábbi meghatalma-
zásá4 ligt az a jelenleg folyó közbeszerzési eljárás ellehetetlenülését vonja maga után.
Ebben az esetben a vagtonértékelés elhalasztásáról, vagl új közbeszerzési eljárás indítá-
sáról dOnthetnek az Ellótásért felelősök.

25/2015. (VI. 24.I sz,Ie. határozat
A vagyonértékelés elhalasztása esetén, azokkal az Ellátásért felelősökkel, akik koróbbi
megbízásukat visszavonják, a BAKONYKARSZT Zrt. a visszavonásról szóló képviselő-
testületi határozat kézhenételét követő 30 munkanapon belüI elszámol, a 2014. december
31. fordulónapig megképződött vaglonkezelési díjjal, a 49/20l3, (nI. 1B,) számú IG és
34/2013. 6n. 1B.) számú FEB határozatokbanfoglalt előírásoknak megfelelően.

Tisztelt Ellátásért Felelős !

Ezúton kérjük önöket, a 2412015. (VI. 24.) sz. Ig. határozat alapján foglaljanak állást ab-
ban a kérdésben, hogy a vagyonértékelést a törvénymódosítás tükrében elhalasáják és a
korábban lefektetett elveknek megfelelően, az tú véghatáridőhőz igazodva, ismét egy
egységes közbeszerzési eljárást kívánnak indítani, vagy új azonnali önálló közbeszerzési
eljárást indítását szeretnék rnegvalósítani.

Az Igazgatőság 25l20l5. (VI. 24.) sz. Ig. határozatában foglaltaknak megfelelően ezúton
tájékoztatj1,1k Onöket, hogy amennyiben a vagyonértékelés elhalasztását válasrtják és a
korábbi megbízásukat visszavonják, úgy a visszavonásról szóló képviselő-testületi hatá-
Tozatot Társaságunknak megkiildeni szíveskedjenek. A visszavonásról szóló képviselő-
testületi határozatkézhezvételét követő 30 munkanapon belül Tiársaságunk, az adottEllá-
tásért Felelőssel elszámol, a 2014 . december 3 l . fordulónapig megkép ződött vagyonkeze-
lési díjjal, a 49l20I3. (Xn. l8.) számúIG és 34l20l3. (XII. 18.) számú FEB határozatok-
ban foglalt előírásoknak megfelelően.

Veszprém, 20l 5. augusáus 5.

Tisáelettel: BAK'N'KA RSZT Zrt,

sZLú V§ZPRÉÁí PAPAI U, 4l,
30. vezéigazgatő


