
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. június 27-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Víziközmű vagyon értékelését vizsgáló eseti bizottság  
 munkájáról készült jelentés 
 
Iktatószám: 8714-5/2013.  Melléklet: 2 db 
 
A napirend előterjesztője: dr. Vaskó Ernő jegyző 
 
Az előterjesztést készítette: Kispál László, a vizsgálóbizottság elnöke 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 27. § (2) bek. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívottak: 
 
Komló-Víz Kft. Mester Zoltán ügyvezető Komló, Kossuth L. u. 9. 
VIKÖV Viziközmű Kft. Karancsi Attila 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. 
  ................................................................................................................................  
 
  ................................................................................................................................  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mint Önök előtt is ismert, a legutóbbi rendes testületi ülésen a képviselő-testület 
hozta létre bizottságunkat a víziközmű vagyon értékelésével kapcsolatos 
kérdések kivizsgálására 70/2013. (V.30.) számú határozatával. Bizottságunk 
június 11-én tartotta első ülését, ahol meghatároztuk azon kérdések körét, 
amelyekre vonatkozóan adatszolgáltatást kértünk a Komló-Víz Kft.-től (1. sz. 
melléklet). Ezt követően a Komló-Víz Kft. ügyvezetője, Mester Zoltán úr 
rendkívül alapos előkészítő munkával pontos információkat szolgáltatott. 
 

A bizottság június 25-én tartotta következő ülését, ahol a 2. sz. melléklet szerinti 
határozatot fogadta el. Tekintettel arra, hogy nagyon rövid határidővel kellett 
jelentésünket elkészíteni, alaposabb vizsgálatokat nem tudtunk végezni, viszont 
a megismert adatok megalapozzák mindazon felvetéseinket, amelyeket a 
határozat tartalmaz, illetve, amelyeket már korábban is hangoztattak ellenzéki 
képviselők. A Komló-Víz Kft. által szolgáltatott anyagot terjedelmi okokból 
nem csatolom jelen előterjesztéshez, azt ügyfélfogadási időben a hivatal II. 
emeleti 229. szobájában meg lehet tekinteni. 
 

A bizottság képviseletében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi 
határozatot szíveskedjen elfogadni. 
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t: 
 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű 
vagyon értékelésének vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság jelentését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

A képviselő-testület a Komló-Víz Kft. által szolgáltatott információk 
ismeretében felkéri a Komló-Víz Kft. Felügyelőbizottságát, hogy a víziközmű 
vagyon értékelését ismételten vizsgálja felül, különös tekintettel a kifizetések 
megalapozottságára, a vállalkozó által biztosított erőforrásokra, figyelemmel 
arra a tételre is, hogy a vállalkozó sem alkalmazottat, sem alvállalkozót nem 
jelöl meg a munka elvégzéséhez pályázatában. Vizsgálja meg a munkanaplókat, 
illetve az alkalmazotti jelenléti íveket és bérkifizetéseket e munkához kötődően. 
 

Határid ő: 2013. októberi rendes testületi ülés 
Felelős:  Molnár Zoltánné, a felügyelőbizottság önkormányzati képviselője 
 
Komló, 2013. június 26. 
 
 
 Kispál László 
 vizsgálóbizottsági elnök



 
1. sz. melléklet 

 
K I V O N A T 

a víziközmű vagyon értékelésével foglalkozó eseti bizottság 
jegyzőkönyvéből 

 
 

1/2013. (06.11.) számú határozat 
 
A képviselő-testület víziközmű vagyon értékelését vizsgáló eseti bizottság az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) A bizottság elnökének megválasztja Kispál László urat. 
 
2.) A Komló-Víz Kft. ügyvezetőjétől, Mester Zoltántól az alábbiakra kér írásos, illetve 

elektronikus formában adatot. 
 

o A víziközmű vagyon értékelésére vonatkozó pályázati kiírás és a nyertes 
pályázata. 

o A Komló-Víz Kft., ill. az önkormányzat által biztosított elektronikus és egyéb 
adatbázisok, adatok, amelyeket a nyertes vállalkozó munkájához felhasznált. 

o Lehetőség szerint összehasonlító adatok hasonló nagyságrendű és hasonló 
háttéradat-állomány szolgáltatására képes önkormányzatok víziközmű 
vagyonának értékeléséről. 

o A víziközmű vagyon értékelését szükségessé, ill. kötelezővé tevő jogszabályi 
háttér ismertetése. 

 
Határid ő: 2013. június 17. 
Felelős: Komló-Víz Kft. ügyvezetője 

 
K. m. f. 

 
 
 
 Kispál László s. k. 
 a bizottság elnöke 



2. sz. melléklet 
 
 

K I V O N A T 
a víziközmű vagyon értékelésével foglalkozó eseti bizottság 

jegyzőkönyvéből 
 

2/2013. (06.25.) számú határozat 
 
A képviselő-testület víziközmű vagyon értékelését vizsgáló eseti bizottság az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a képviselő-testület ellenzéki 
képviselői korábban több alkalommal is szóvá tették, hogy a víziközmű vagyon 
értékelésének költségével szemben annak módja, időtartama aránytalannak 
tűnik. A bizottság a Komló-Víz Kft. ügyvezetője által szolgáltatott adatokat és 
tájékoztatást áttanulmányozta. Megállapítja, hogy: 
 
- A Komló-Víz Kft. saját nyilvántartásaiból teljes egészében digitális 

formában az anyag elkészítését megalapozó olyan minőségű és 
mennyiségű dokumentációt szolgáltatott, amely a terepen végzett 
munkát nagyrészt szükségtelenné tette. 

- A bizottság elnöke számára eljuttatott levél utolsó oldalán található 
„közmű vagyonértékelési piramis” 7 szintjéből legalább 4 szintet teljes 
egészében felölelt a Komló-Víz Kft. által biztosított 
alapnyilvántartások és adatszolgáltatás köre. 

- A Komló-Víz Kft.-n belül külön hálózati csoport működött az elmúlt 
időszakban, amely a víziközművekről való naprakész nyilvántartásokat 
teljes egészében biztosította, feleslegessé téve a vállalkozó ezirányú 
munavégzését. 

- Fentiek alapján a vállalkozó által végzett munka valószínűsíthetően 90 
%-ot meghaladó mértékben kizárólag irodai munkára korlátozódhatott. 
Ennek keretében a vállalkozó a pótlási költségeket feltehetőleg a 
meglévő adatok alapján viszonylag egyszerű, fajlagos számítás 
elvégzésével is elkészíthette. 

- A munkavégzés szerződésben rögzített időtartama önmagában 
rendkívül rövidnek tűnik ahhoz, hogy ekkora összeg kifizetését 
megalapozza. 

- Tekintve, hogy mind az önkormányzatoknak, mind az érintett 
cégeknek naprakész nyilvántartások vezetése, vagyonértékek 
nyilvántartása alapfeladata, ezért a központi szabályozás és e munka 
elvégzésére való kötelezés is feleslegesnek, illetve erőforrás 
pazarlónak mondható. Az, hogy a szolgáltató által biztosított 



összehasonlító adatok mindegyike a 25 milliós nettó közbeszerzési 
értékhatároz közelít, azt alapozza meg, hogy az egész országra 
kiterjedő problémáról van szó. 

- A bizottság javasolja, hogy a Komló-Víz Kft. felügyelő bizottsága – 
mint a felelősséggel és kötelezettséggel bíró szerv – ismételten 
vizsgálja meg részletesen a kifizetések indokoltságát és 
megalapozottságát, különös tekintettel a vállalkozó erőforrásaira, 
figyelemmel arra a tételre is, hogy a vállalkozó sem alkalmazottat, sem 
alvállalkozót nem jelöl meg a munka elvégzéséhez pályázatában. 
Indokolt megvizsgálni a munkanaplókat, illetve az alkalmazotti 
jelenléti íveket és bérkifizetéseket e munkához kötődően. 

- A bizottság felkéri a képviselő-testületet, hogy jelen határozat foglaltak 
alapján kérje fel a Komló-Víz Kft. felügyelőbizottságát az ügy 
kivizsgálására. 

- Felkéri a felügyelőbizottságot, hogy az október végi rendes testületi 
ülés elé terjessze a vizsgálat eredményét. 

 
Határid ő: 2013. júniusi rendes testületi ülés 
Felelős:  Kispál László, a bizottság elnöke 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
 Kispál László 
 a bizottság elnöke 
 


