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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ismeretes a víziközmű-szolgáltatási rendszer átalakításának következményeként a Komló-Víz 
Kft. jövőbeni feladatellátása ellehetetlenül, ezért a törvény értelmében a társaság 2013. május 31. 
napját követően víziközmű-szolgáltatási tevékenységet nem végezhet.  
 
A Komló-Víz Kft. jelezte, hogy a tulajdonában álló, 2012. december 31-iki fordulónapon 71,2 millió 
forint könyv szerinti értéken nyilvántartott víziközművek, mint tárgyi eszközök a társaság vállalkozási 
tevékenységének változása miatt feleslegessé váltak, ezért a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 53.§ 
(1) b) pontja alapján 2013. június 1. napjával terven felüli értékcsökkenést kellett elszámolni, ezáltal 
ezen eszközök könyv szerinti értéke nulla lett. Ezzel egyidejűleg a korábban halasztott bevételként 
nyilvántartott 16,7 millió forint hálózatfejlesztési hozzájárulást a társaság feloldotta, és bevételként 
lekönyvelte. A két tétel együttes hatása a társaság számára veszteséget okoz a 2013. gazdasági évre, de 
ennek következményeként a saját tőke értéke így sem csökken a jegyzett tőke 50 %-a alá, ezért a 
tulajdonosaknak intézkedési kötelezettségük nem lesz. 
 
A tájékoztatással egyidejűleg a társaság kezdeményezte a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. tv. (Vksztv.) 79.§ (2) bekezdésében foglalt megállapodás megkötését. A hivatkozott 
szabályozás értelmében a nem kizárólagosan nemzeti vagyonba tartozó gazdálkodó szervezet, amely 
eszközei között sajátjaként víziközművet, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházást tart 
nyilván, az ellátásért felelőssel azok ellátásért felelős részére történő átruházásáról 2013. október 31-ig 
- a polgári jog általános szabályai szerint - írásban köteles megállapodni. A törvény szerint a szerződő 
felek az átruházást legkésőbb 2013. december 31. napjáig kötelesek megvalósítani. 
 
A társaság könyveiben érték nélküliként nyilvántartott víziközművek a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. tv. 5.§ (5) a) pontja szerint korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonnak minősülnek, 
piaci szereplő azokat nem vásárolhatja meg, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület a társaság 
ügyvezetésénél kezdeményezze a törvény alapján átadandó közművagyon ingyenes tulajdonba adását. 
 
Mivel a törvényi előírás szerint a közművagyont az ellátásért felelős tulajdonába kell adni, az érték 
nélküliként nyilvántartott eszközöket piaci szereplő nem vásárolhatja meg, illetve mivel 
önkormányzatunk nem rendelkezik szabad pénzügyi eszközzel, ezért javaslom, hogy a Komló-Víz 
Kft. ügyvezetésénél kezdeményezzük az 1. számú melléklet szerinti tárgyi eszközök ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását.   
 
A Vksztv. 79.§ (4) bekezdése szerint, ha a felek térítésmentes átruházásról állapodnak meg, a 
térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a 
társasági adó szempontjából a víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási, bevételszerző 
tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül. 
Az érték nélkül nyilvántartott közművagyon átadása további veszteséget nem okoz a társaságnak és 
áfa fizetési kötelezettséget sem eredményez. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjék. 
 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, jogi 
és ellenőrzési, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével 



– megtárgyalta a „Víziközművek átadásáról-átvételéről szóló megállapodás megkötése a Komló-Víz 
Kft-vel” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Komló-Víz Kft. tájékoztatását a tulajdonában álló 
víziközművek, mint tárgyi eszközök 2000. évi C. törvény 53.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti 
terven felüli értékcsökkenésének elszámolásáról, és könyv szerinti értékük nullára 
csökkenéséről, valamint a halasztott bevételként nyilvántartott hálózatfejlesztési hozzájárulás 
feloldásáról, és bevételként történő lekönyveléséről.  

 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Komló-Víz Kft. által kimutatott és mellékletként 

csatolt lista szerinti, érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközök a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) 2. § 20. pontja értelmében víziközműnek minősülnek, 
amelyek a Vksztv. 79. § (2) bekezdése alapján az ellátásért felelősnek legkésőbb 2013. 
december 31. napjáig átadandóak.  

 
3. A Képviselő-testület kezdeményezi a Komló-Víz Kft. ügyvezetésénél a 2. pontban 

meghatározott víziközművek Vksztv. 79. § (4) bekezdés szerinti ingyenes tulajdonba adását.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az víziközművek önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
megállapodás megkötésére és a szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodás alapján legkésőbb 2013. december 31-ig önkormányzati 
tulajdonba kerülő víziközműveket a vagyonnyilvántartásba vezesse be 

 
Határidő:     2013. október 31. és 2013. december 31. 
Felelős:         Polics József polgármester  
          dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
K o m l ó, 2013. október 16. 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 
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