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7/2017.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület elfogadja a Tiszamenti Regionális 
Vízművek által elkészített – a határozati javaslat mellékletét képző – vagyonértékelési 
nyilatkozatot.  
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy vagyonértékelésről szóló 
nyilatkozatot aláírja, és a bérleti díj összegéről meghozott döntésről a Tiszamenti Regionális 
Vízmű Zrt.-t értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Kertész Marianna sk. 
       polgármester                       jegyző 
 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
 
Tiszacsege, 2017. január 30.   
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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melléklet a 7/2017.(I.30.) KT. számú határozathoz 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott Tiszacsege Város Önkormányzata (székhelye: 4066, Tiszacsege, Kossuth utca 5., 
adószáma: 15728616-2-09, bankszámlaszáma 10402465-00028884-00000002, képviseletében 
eljár: Szilágyi Sándor polgármester) jelen nyilatkozat aláírásával az alábbiakat nyilvánítja ki:  
 
1.) Tiszacsege Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős 2014. december 22. napján 2029. 
december 31. napjáig tartó, 15 éves határozott időtartamra, bérleti-üzemeltetési szerződést 
kötött a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársasággal 
(székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszám: Cg.16-10-001558, adószám: 
11265832-2-16, bankszámlaszám: 10404508-45013087-00000000), mint víziközmű-
szolgáltatóval, az ellátásért felelős kizárólagos tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése 
tárgyában.  
 
2.) Tiszacsege Város Önkormányzata rögzíti, hogy, az 1.) pontban megjelölt gazdasági 
társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, mely a társaság részvénykönyvében 
bejegyzésre került. 
 
3.) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 12. § 
alapján a víziközművek vagyonértékelését a víziközművek tulajdonosa végezteti el. A 
vagyonértékelés költsége a használati díjból is finanszírozható. 
 
4.) Tiszacsege Város Önkormányzata megállapítja, hogy a 3.) pont szerinti vagyonértékelést a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság saját költségén 
elvégezte az Önkormányzat, mint a víziközművek tulajdonosa helyett. A jelen pontban 
rögzítettek alapján az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő víziközmű-elemek 
vagyonértékelésének elvégzése okán az Önkormányzatnak díjfizetési kötelezettsége 
keletkezett a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság felé. 
A vagyonértékelés költsége:  
Tiszacsege, Tiszacsege-Nagymajor (VKR: TCSG-IV, TCSGN-IV, ágazat: víz) átfogó 
vagyonértékelés, vállalkozói díj: 6 621 840 Ft + Áfa, azaz hatmillió-hatszázhuszonegyezer-
nyolcszáznegyven Ft + Áfa. 
Tiszacsege (VKR: TCSG-SZENNYVÍZ, ágazat: szennyvíz) átfogó vagyonértékelés, 
vállalkozói díj: 2 881 000 Ft + Áfa, azaz kétmillió-nyolcszáznyolcvanegyezer Ft + Áfa. 
A vagyonértékelés egy példányát az Önkormányzat átvette. 
 
5.) Tiszacsege Város Önkormányzata megállapítja továbbá, hogy a jelen nyilatkozat 1.) 
pontjában rögzített bérleti-üzemeltetési szerződésből eredően bérleti díjra jogosult, melyet a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság, mint víziközmű-
szolgáltató fizet meg részére a jelen nyilatkozat 1.) pontjában írt bérleti-üzemeltetési 
szerződésben foglaltak szerint.  
 
6.) Jelen nyilatkozat aláírásával Tiszacsege Város Önkormányzata akként nyilatkozik, hogy a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság által elvégzett 
vagyonértékelés költségét a társaság által az Önkormányzat részére fizetendő bérleti díjból 
levonja. Ily módon a vagyonértékelés elkészítésének költsége a bérleti-üzemeltetési 
szerződésből eredő bérleti díj összegébe beszámításra kerül. 
 



 3 

7.) Tiszacsege Város Önkormányzata kijelenti, hogy jelen nyilatkozat megtételére a 4.) 
pontban írt vagyonértékelés elkészítés költségének rendezése érdekében kerül sor.  
 
8.) Tiszacsege Város Önkormányzata kijelenti, hogy magyarországi székhelyű 
Önkormányzat.  
 
9.) A jelen nyilatkozat rendelkezései az okirat aláírásának napján lépnek hatályba. 
 
10.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat (képv.: Szilágyi Sándor polgármester) a jelen nyilatkozatot 
elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt, helyben hagyóan 
aláírta. 
 
Kelt: Tiszacsege, 2017. …………. hó ….. napján   
 
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
képv.: 

 
……………………………………. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 
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