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A vízközmű vagyon Vagyonkezelői Szerződés alapján került az Ózdi Vízmű 
Kft-hez.  
 
Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Vízmű Kft. között Vagyonkezelési 
Szerződés jött létre 2007. december 31.napján, amellyel a különböző 
korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyontárgyak, a víziközművek 
és ingatlanok, valamint egyéb vagyontárgyak az Ózdi Vízmű Kft. 
vagyonkezelésébe kerültek külön jogszabályokban meghatározott közfeladatok 
ellátása érdekében.  
 
A Vagyonkezelési Szerződés 5.2 pontja értelmében „Az Önkormányzat a 
Vagyonkezelő előterjesztése alapján a díj-jóváhagyás időszakban (legkésőbb a 
tárgyévet megelőző december 31-ig) dönt a következő évben szükséges 
rekonstrukciók és értéknövelő felújítási munkákról, azok várható anyagi 
kihatásairól.  
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elfogadott felújítási és 
rekonstrukciós munkák pénzügyi fedezetének szolgáltatás díjába történő 
beépítését jóváhagyja. Az éves rekonstrukciós- felújítási terv elfogadásakor meg 
kell határozni az előre nem tervezhető, eseményvezérelt munkák fedezetére 
elkülönített értékcsökkenést, melynek összegét a Vagyonkezelő javaslata alapján 
az Önkormányzat hagyja jóvá.” 
 
Az Ózdi Vízmű Kft. a vagyonkezelésbe kapott víziközmű vagyonon 2011. 
évben az előző évek gyakorlatának megfelelően szükséges karbantartásokat és 
felújításokat folyamatosan elvégzi.  
Az évente képződő értékcsökkenés felhasználására az évet megelőző november 
hónapban az Ózdi Vízmű Kft. a Képviselő-testület elé terjeszti rekonstrukciós 
javaslatát. 
A víziközmű vagyon jelentős része várhatóan 2012. és 2015. években felújításra 
kerül a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében, az „Ózd városi 
ivóvíz- ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható 
irányítása (SH/3/13) „ tárgyú pályázat kapcsán. A rekonstrukcióra fordítandó 
összeg felhasználását jelentősen befolyásolja a fenti beruházás. 
 
A vagyonkezelésre   átadott   eszközök   2012.   évi  várható értékcsökkenése  
15 500 eFt.   
 
A vagyonkezelésbe átadott vagyon után 2011. évben képződött értékcsökkenést 
és a terhére végzett rekonstrukciót, valamint a várható rekonstrukciót az 
alábbiakban részletezzük: 
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Felhasználható ÉCS 2011.évben   Ft 
2011. évi 01-09. hó képződött ÉCS    11 473 239 
              10-12. hó várható     ÉCS   3 900 000 
Összes felhasználható           ÉCS   15 373 239 
   
2011. évben elvégzett rekonstrukció   
Vasvár úti szennyvízvezeték   607 349 
Hétes gerinc vízvezeték   517 203 
Szent István úti vízvezeték   439 435 
Öszesen:    1 563 987 
     
Várható 2011. évi rekonstrukció    
Katona J. úti  vízvezezeték   627 000 
Nagy Imre úti vizvezeték   250 000 
Utórothasztó  torony   2 123 000 
Összesen:    3 000 000 
     
2011. évi várható összes rekonstrukció  4 563 987 
2010. évről áthúzódó   3 039 998 
Összes rekonstrukció:   7 603 985 
     
Felhasználható tervezett ÉCS 2011. évben  15 373 239 
Várható áthúzódó felújítási keret 2012. évre  7 769 254 
2012. évbre tervezett ÉCS   15 500 000 
2012. évben az ÉCS terhére végzendő felújítás 23 269 254 
 
 
2012. évben a várható értékcsökkenésből képződő és a 2011. évről áthúzódó 
felújítási keret 23 269 254 Ft összegének terhére az alábbi rekonstrukciós 
munkákat szeretnénk elvégezni. 
 
1. 2011. évben elmaradt a somsályi víztározó medence zárkamra 

rekonstrukciója 1 566 eFt összegben. 
 
2. 2012. évben a Svájci-Magyar pályázat keretében vízvezeték hálózat 

részének a felújítása elkezdődik, a hozzá kapcsolódó beruházásra és 
rekonstrukcióra 18 703 eFt-ot tervezünk. 
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3.  Tartalék keretet szeretnénk képezni 3 000 eFt értékben, mert az előző évek 

gyakorlatát figyelembe véve a váratlan meghibásodások miatt, valamint 
városrendezési  és útfelújítási munkálatok miatt soron kívüli vezeték 
felújításokat kellett végezni. 

 
A fentiek értelmében kérjük Tisztelt Képviselő-testületet a Határozati 
javaslatban foglaltak elfogadására.  



 

Határozati javaslat 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2011.(XI. 24.) KH határozata 
a vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyonon 2012. évben elvégzendő 

felújítások jóváhagyásáról 
 
 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Vízmű Kft. 
között létrejött Vagyonkezelési Szerződés 5.2.pontja alapján jóváhagyja, hogy 
az Ózdi Vízmű Kft. vagyonkezelésbe átadott eszközök értékcsökkenése után a 
2012. évben képződő felújítási keret (15 500 eFt) és a 2011. évről áthúzódó 
felújítási keret (7.769 eFt), összesen 23.269 eFt az alábbiak szerint kerüljön 
felhasználásra:  
 
1. A 2011. évre jóváhagyott 1 566 eFt a somsályi víztározó medence zárkamra 

rekonstrukció 2012. évben történő megvalósítására. 
 
2. A Svájci-Magyar pályázat keretében a vízvezeték hálózat jelentős 

felújításához kapcsolódó beruházásra és rekonstrukcióra 18 703 eFt. 
 
3. A nem tervezhető váratlan felújításokra 3 000 eFt. 
 
 
Határidő: 2012. december 31. 
 
Felelős: Ózdi Vízmű Kft ügyvezető igazgatója 

 
 
 
 


