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Hiv. szám: DV/1590-9/2021. Tárgy: Javaslat a 20/2021. (II. 11, ) számú határozat módositására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsány-2000 Kft. (1196 Budapest, Rákóczi út 70., a továbbiakban: Tulajdonos)
ügyvezetöje, Szollár András kérelmezte ajelenleg tulajdonukban lévő, I. ütemben megvalósult ivóvíz
és szennyvíz víziközmű Dunavarsány Város Onkormányzatának téritésmentes tulajdonba adását.
Tulajdonos a vagyon átadásához benyújtotta a BDL Kömyezetvédelmi Kft. (1118 Budapest, Rétköz
utca 5. ) által 2021. január 18-án készített, "Dunavarsány településen, NAPROZSA" lakóparkban
található, DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvíz és szennyvíz vezetékszakasz víziközmű-vagyonra
vonatkozó vagyonértékelés a vagyon átadáshoz" tárgyú közművagyon-értékelési szakvéleményt (1. sz.
melléklet). Az átadásra kerülö Ívóvíz- és szennyvízhálózat Dunavarsányban a FátyolvÍrág, Csenkesz és
Lnola utcában, valamint a Kökény és Kikerics közben található (2. sz. melléklet).

A 20/2021. (II. 11. ) számú Képviselö-testületi határozattal elfogadásra került a víziközmíi-
rendszer térítésmentes tulajdonba adása. A víziközmű-rendszer tulajdonba vételéröl szóló szerzÖdés
aláfrását megelőzöen azonban a Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. (a továbbiakban: DPMV Zrt.)
feUuvta a fígyelmet arra, hogy az érintett megépült víziközmű müszakilag nem megfelelö, illetve a
magántulajdonban lévö út alatti közműveket nem veszi vagyonkezelésbe, szolgalmi jogot nem kiván
létesiteni. A DPMV Zrt. készített egy összefoglaló tajékoztatót (3. sz. melléklet) a Naprózsa
lakóparkban található ivóvíz- és szennyvízhálózatról.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 20/2021. (II. 11.) számú határozatának a) pontját az alábbiak szerint módosítja:

"a Dunavarsány-2000 Kft. (1196 Budapest, Rákóczi út 70.) tulajdonában lévő,
térítésmentesen felajánlott ivóvízellátó és szennyvízelvezető víziközmű-rendszer
Dunavarsány Város Onkormányzata tulajdonba vételét - a jelen határozat meghozatalát
scgítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, BDL Környezetvédelmi Kft. (1118
Budapest, Rétköz utca 5.) által 2021. január 18-án készített, "Duiiavarsány településen,
NAPROZSA lakóparkban található, DPMV Zrt. üzemeltetésében lévö ivóviz. és szennyvíz
vezetékszfikasz vfziközmu-vagyonra vonatkow vagyonértékelés a vagyon átadáshoz tárgyú
közművagyon-értékelési szakvéleményben meghatározott tartalom szerint abbau az
esetben fogadja el, amennyiben az érintett, magántulajdonban lévő utak önkormányzati
tulajdonba adása megtörténik, továbbá a műszaki megfelelőséget a DPMV Zrt.
nyilatkozatában elfogadja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az átadasról szóló tárgyalások lefolytatására, valamint a
további szükséges intézkedések megtételére.



Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kocsisné Száger Mónika müszaki ügyintézö

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Melléklet: 1. sz. melléklet: Szakvélemény
2. sz. melléklet: Szabályozási Terv részlete
3. sz. melléklet: Osszefoglaló

Dunavarsány, 2021. október 5.
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1. sz. melléklet

BDL

Közművagyon-értékelési Szakvélemény

Dunavarsány településen, NAPROZSA" lakóparkban található, DPMV Zrt. üzemeltetésében lévö ivóviz

és szennyviz vezetékszakasz víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés a vagyon átadáshoz

^
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1. Ertékelési Tanúsitvány

A vizsgált közmü megnevezese
Ivóvizellátó és szennyvlzelvezető

víziközmű-rendszer

Ertékelt közmű tulajdonosa DUNAVARSANY-2000 Kft.

Ertékelt közmű elhelyezkedése

A vagyon értékelését megrendelő

adatai

Ertékelés célja

Dunavarsány település közigazgatási

területe, Naprózsa lakópark

DUNAVARSÁNY-2000 Kft.

1196 Budapest, Rákóczi út 70.

Dunavarsány településen, NAPROZSA"

lakóparkban található/ DPMV Zrt. üzemeltetésében

lévő ivóvíz és szennyvíz vezetékszakasz

víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés a

vagyon átadáshoz

Ertékelés fordulónapja 2021. 01. 18.

Ertékelt közmű nettó megállapított

értéke
31 841 088 Ft

A szakvélemény érvényessége 6 hónap

Az értékelő szervezet megnevezése
BDL Környezetvédelmi Kft.

1118 Budapest, Rétköz utca 5.

Az értékelő szervezet képviseletében

eljaró személy sajátkezű alálrása
Füstös András

Okl. közműfenntartásl szakmérnök

okl. szám: SzML 5/2011

Vagyonértékelő névjegyzék: PMIK 07108
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2. A Megbízó adatai, előzmények

A Megbízó adatai:

Megnevezése:

Postacim:

Telefon:

Képviseli:

DUNAVARSANY-2000 Kft.

1196 Budapest, Rákóczi út 70.

06 30 940 2396

Szollár András

A Megbízójogállása:

Az értékelt víziközművek tulajdonosa a vagyonátadás előtt.

Előzmények:

A Naprózsa lakóparkban található, a Dunavarsány - 2000 Kft kivitelezésében épült ivóvíz

és szennyviz víziközmú' az ellátásért felelős részére átadásra kerül.

A vagyonértékelést a "24/2013. (V. 29. ) számú, a víziközművek vagyonértékelésének

szabályairól és a vízlközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról" szóló

NFM rendeletben meghatározott módon kell elvégezni. Annak eredményét a viziközmű

tulajdonosa legkésőbb a soron következő mérlegkészítés fordulónapjával könyvein

átvezeti. A vagyonértékelés során előállított szakvélemény és a kapcsolódó vagyonleltár

az üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Fentiek értelmében el kell készíteni 3 Dunavarsány közigazgatási területén található és az

önkormányzat tulajdonába kerülő ivóvíz és szennyvíz víziközmű vagyon több szempontú

integrált vagyonértékelését.
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3. A Megbízó utasítása, a vagyonértékelés célja

Dunavarsány település közigazgatási területén, a Naprózsa lakóparkban található ivóviz és

szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészitése a vlziközművek

vagyonértékelésnek szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekböl

közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29. ) NFM rendeletben foglalt módszertannak

megfelelően, a rendelet 1. és 2. számú mellékletben foglalt adattartalommal.

A vagyonértékelés során előállított vagyonleltár az objektumok homogén műszaki Ismérvei

alapján meghatározott, objektum csoportonkénti bontásban tartalmazza:

objektumok azonosítását, műszaki jellemzőket (műszaki mennyiségi és

anyagjellemzők, műszaki spedfikációk helymegjelölésre vonatkozóan),

állapot jellemzőket (aktiválási év, várható élettartam, állagmutató, várható pótlás

éve és korrigált állagmutató),

gazdasági jellemzőket (objektumonként meghatározott pótlási költség,

vagyonérték, éves értékcsökkenés, tulajdonos),

és amely vagyonleltár alkalmas:

az avulással korrigált pótlási költség módszertana alapján a vagyonérték

meghatározására objektumonkénti bontásban,

az állapotfelmérés eredményeinek feldolgozásával, az objektumonként

meghatározott várható pótlás éve és a pótlási költség alapján a rekonstrukciós igények

előrejelzésére,

a megállapított vagyonérték, III. a gazdaságl jellemzök alapján a

vagyongazdálkodás támogatására,

valamint a vagyongazdálkodással összefüggő döntéshozatal támogatásához

szükséges statisztikák és összesített adatok lekérdezésére.
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4. Adatszolgáltatás

A műszakl állapotértékelés és vagyonértékelés a vagyonértékelő rendelkezésére bocsátott

dokumentumok alapján, azok feldolgozásával történik. A vagyonértékelési szakvélemény

elkészítése során átadott és a vagyonértékelő által előállitott adatállomány elegendő

információt szolgáltat a közművagyon vagyonértékelésének végrehajtásához, valamint az

objektumszintű tételes vagyonleltár elkészítéséhez.

Az adatszolgáltatás teljes körűségét Megbizó a 24/2013. (V. 29. ) NFM rendelet 3. §. -nak

megfelelő teljességi nyilatkozattal igazolja.

A vagyonértékelési szakvélemény készitésekor folyamatos adategyeztetések zajlottak az

DPMV Zrt. szakembereivel, a munkát így az üzemeltetö szakembereinek alkalmuk volt

figyelemmel kísérni, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a további munkavégzés

szempontjából lényeges kérdésekben állást foglaltak.

A vagyonértékelést a vagyonértékelés fordulónapján rendelkezésünkre álló, a

tanulmányban szereplő adatok, informádók alapján végeztük el.

A hiányos adatszolgáltatásból eredő teljesitési hlbákért felelősséget nem vállalunk.
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5. Vagyonértékelés módszertana és az alkalmazott módszer kiválasztása

Jelen szakvélemény, valamint a vagyonértékelés módszere megfelel a 24/2013. (V. 29. ), a

víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a viziközmű-szolgáltatók által

közérdekből közzéteendő adatokról szóló NFM rendeletében megfogalmazott tartalmi és

formai követelményeknek. Emellett a szakvélemény és a benne foglalt Ertékelési

tanúsítvány az EVS 2009 (European Valuation Standards 2009 - Európai Ertékelési

Szabványok) szabványban megfogalmazott tartalmi elemeket követi.

A vagyonértékelési szakvéleményben a településen már meglévő, korlátozottan

forgalomképes ivóvíz és szennyviz viziközmű vagyont vizsgáltuk.

5. 1. A vagyonértékelés módszertana

A víziközművek vagyonértékelésének általános szabályai mellett, a 24/2013. (V. 29. ) NFM

Rendelet 3, -6. paragrafusai rendelkeznek a víziközmű vagyonértékelés elökészítéséröl,

módszeréről, végrehajtásáról és dokumentálásáról is.

Alapszabályként a víziközművek vagyonértékelésére az avulássai korrigált újraelőállitási

költségalapú módszert kell alkalmazni. A rendeletben nevesitett, kivételes esetekben az

indexált bekerülésl költség módszer is alkalmazható.

A Rendelet és mellékletei tartalmazzák a vagyonértékelés alapját képezö vizlközmű

vagyonleltár elvárt struktúráját, adattartalmát, valamint a viziközmű-rendszerek

objektumtípusait. A Rendelet 5. §. (8) bekezdés értelmében "A víziközművagyon értékét

viziközmű-objektumonként kell meghatározni, az egyes vizlközmű-objektum dokumentált

értékelési Jellemzői alapján, a viziközmű-objektum pótlási költségének és

állagmutatójának szorzataként."

A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján

"Víziközmű kizárólag az állam és településl önkormányzat tulajdonába tartozhat". Az egyes

állami tulajdonban lévö vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi

XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése szerlnt a viziközművek az önkormányzati törzsvagyon

körébe tartoznak, és korlátozottan forgalomképesek.
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5.2. A kiválasztott vagyonértékelési módszer

Tekintettel a megbízói utasításra és a jogszabályi előirásokra a vizsgált viziközmű rendszer

vagyonértékelése költségalapú értékelési eljárással, az avulással korrigált újraelőállítási

költség módszerével történt. A vizsgált viziközmű-rendszerekre vonatkozóan, homogén

mú'szaki ismérvekkel rendelkező objektumok szerint strukturált, objektumszintű, átfogó,

tételes vagyonleltár kerűlt felállításra, mely tartalmazza az alábbiakat:

. az egyes objektumok azonositását (térbeli helymeghatározással),

. az objektumok pótlási értékének meghatározásához szükséges, főbb műszaki

jellemzőket (mennyiségi és anyagjellemzőkkel, fajlagos pótlási értékekkel)

. az állagmutatókat, létesítési évet és a pótlás várható évét

. az objektumok pótlási költségét (új'raelőállitási és/vagy helyettesitési költség)

. az objektumok megállapított vagyonértékét: a pótlási költség és az állagmutató

szorzataként.

A pótlási (újraelőállítási/helyettesitési) költség meghatározása összetett objektumon belül

részletesen, legalább építészet, gépészet, energiaellátás és irányitástechnika bontásban,

tiplzálható objektumok esetében a "Fajlagos költségek útmutató szennyvízkezelési és

ivóvízminőség-Javítási projektekhez" című útmutatóra, illetve egyes nem tlpizálható

esetekben aktuális piacl információkra támaszkodva történt.

A vagyonleltárban feltüntetett fajlagos költségek tartalmazzák a kivitelezés során felmerülö

összes költséget, az árakAFA nélkül értendőek.

Az állagmutatók meghatározása adatszolgáltatás, a meglévő állapot-felmérési

dokumentációk, valamlnt a kitakart, látható vagyonelemek esetében helyszíni bejárás(ok)

tapasztalatalnak feldolgozása alapján történt. Az avultság megállapitásánál a szakmai

normának megfelelően, olyan eszközre, mely az értékelés időpontjában üzemel, legalább

10%-os avultsági értéket kell figyelembe venni, kivéve, ha azonnall felújitás, vagy azonnali

selejtezés szükséges. Az avultságok meghatározásánál a fizikai avulás mellett,

amennyiben releváns, funkcionális avultságot is figyelembe vettünk.

A vonalas létesitmények leltárba vételének alapját elsősorban a rendelkezésünkre

bocsátott térképi adatszolgáltatás jelenti. Az egyéb adatszolgáltatások, valamint az

üzemeltetői egyeztetések alapján a vonalas létesítményekről a vagyonértékelés céljának
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megfelelő adattartalmú és pontosságú digitális térkép állomány készült, a meglévő került

feldolgozásra.

A víziközművek vagyonértékeléséről szóló 24/2013. (V. 29. ) NFM rendeletnek megfelelően

a víziközmű létesítményeknek helyt adó földterületek (pl. telephelyek) költségalapú

értékelése nem értelmezhető. Mivel a vonatkozó számviteli szabályok értelmében

földterületek után értékcsökkenést elszámolni nem lehet, valamint vagyongazdálkodási

szempontból ezeknek pótlási, ill. rekonstrukciós igénye sem merül fel, a földterületeket

nyilvántartási értékükön kell szerepeltetni a vagyonleltárakban.
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6. Dunavarsány Község közigazgatási területén található és a Dunavarsány-2000

Kft. tulajdonában lévő ivóvízellátó és szennyvízelvezető vfziközmű-rendszer

vagyonértékének összegzése

Az alábbl táblázatban összefoglaltuk a jelen szakvéleményben vizsgált, Dunavarsány

település közigazgatási területén található, a Dunavarsány-2000 Kft. tulajdonában lévő,

DPMV 2rt. által üzemeltetett ivóvízellátó és szennyvízelvezetö vízlközmű-rendszer

vagyonértékelésének eredményeit.

A 24/2013 (V. 29. ) NFM rendeletnek megfelelő, részletes vagyonleltárakat a

szakvélemény melléklete tartalmazza.

A megállapított vagyonérték összegzése objektumcsoportonkénti bontásban

Víziközmű objektum-csoport

Ivóvíz hálózat

Szennyvízvezetékek (kényszeráramoltatású)

Összesen

db Hossz(m) M<í'^teég Vagyo^érték
68

102

1389, 29

2080, 06

23 628 161

34 918 650

58 546 811

12 286 644

19 554 444

31 841 088

Dunavarsány Naprózsa lakópark I. ütem ivóvízellátó és szennyvíz elvezető

víziközmű-rendszer vagyonértéke összesen

31 841 088 Ft

azaz

harmincegymillió-nyolcszáznegyvenegyezer-nyolcvannyolc forint.
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7. Dunavarsány, Naprózsa lakópark I. ütem ivóvízellátó és szennyvízelvezető
rendszer bemutatása

A víziközműrendszer műszaki bemutatása a rendelkezésünkre bocsátott adatszolgáltatás,

valamint a 2021. 01. 13-án végzett helyszíni bejárás alapján készült.

7. 1. Ivóvízellátó rendszer műszaki bemutatása

Település neve: Dunavarsany

Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zártkörűen
Reglonális vízmű megnevezése: Működő'Rész'ven tórsasá"
Víziközmű rendszer megnevezése: Dunavarsány-IV

Vfzlközmű rendszer kódja: 11-20534-1-001-00-11

A vizs ' t tele ülés közi z tási területén található ivóviz viziközmű ob ektumcso k

Víziközmű objektum-csoport

Ivóviz hálózat

Hossz (fm)

1 389, 29

Tulaidonviszonvok

Jelen szakvéleményben feltüntetett ivóvízellátó hálózat 100 %-ban Dunavarsány-2000 Kft.

tulajdonában van.

Ivóvízellátó rendszer

Altalános bemutatás:

A Dunavarsány Naprózsa lakópark Ivóvfzhálózat nem rendelkezik saját vízbázissal, a

település ivóvízellátó rendszeréhez csatlakozott.

Műszaki bemutatás:

A lakópark törzshálózatát 1997-ben, KM-PVC csőanyagból épitették ki. A házi bekötések

KPE csőanyagból kerültek kiépítésre. A hálózat alapvetően körhálózat jellegű, a

mellékutcákat/ körülölelő vezetékszakaszok DN 110, míg a mellékutcákon belüli vezetékek

10
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DN 110 átmérővel készültek el. A lakóparkba érkező víz fő nyomóvezetéke szintén DllO-

es átméröjü.

Az ivóvíz gerincvezeték zöld területen került kiépitésre, a talajviz jelentkezésével sem kell

számolnl egy esetleges rekonstrukció során. A hálózat alapvetően normál fektetési

mélységben, 1, 1 - 1, 2 méter mélyen lett kiépitve.

A hálózat megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Település

Dunavarsány

Dunavarsány

Dunavarsány

Dunavarsány

Ivóvízhálózat

Megnevezés Anyag Atmérö

Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 110

Gerinc vezetékszakasz KPE 25

Gerinc vezetékszakasz KPE 25

Tűzcsap bekötés KM-PVC 110

Hossz (m)

780,5

308, 64

299,69

0, 46

1 389, 29

Az alábbi diagramon kerül bemutatásra a vagyonértékelés tárgyát képző ivóvfzhálózat

csőanyag szerinti megoszlása:

A hálózat anyag/átmérö szerinti százalékos megoszlása (mm)

KPE{PN10}32
21. 57%

.
KM-PVCllO

56. 21%

KPE(PN10}25
22, 22%

11
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Allapotértékelés:

A településen létesült vizhálózat lassan eléri a tervezett életkorának felén, ennek ellenére
üzembiztos, feladatát jól ellátja. Összességében elmondható, hogy megfelelő állapotban

van. Csőtörés, meghibásodás a tulajdonos elmondása alapján az elmúlt 23 évben nem

történt.

A vezetékszakaszok állagmutatóját a csőanyagok várható élettartama alapján kerültek

meghatározásra. Az állapotra vonatkozó információk, úgymint az épités éve, várható
élettartam, és a pótlás várható éve a részletes vagyonleltárban kerültek feltűntetésre

vezetékszakaszonként.

12
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7. 2. Szennyvízelvezető rendszer műszaki bemutatása

Település neve: Dunavarsany
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen

Regionális vizmű megnevezése: Működő Részvén társasá
Víziközmű rendszer megnevezése: Dunavarsány-SZV

Víziközmú' rendszer kódja:

A vizs ált tele ülés közi az

ob'ektumcso ortok

21-20534-1-006-00-03

területén található szenn viz viziközmű

Víziközmű objektum-csoport

Szennyvízvezetékek (kényszeráramoltatású)

Tu laidonvlszonvok

Hossz (m)

3 302, 83

Jelen szakvéleményben feltüntetett ivóvízellátó hálózat 100 %-ban Dunavarsány-2000 Kft.

tulajdonában van.

Szennyvízelvezető hálózat

Altalános bemutatás:

A Naprózsa Lakópark szennyvízelvezető rendszere, 1999-ben került kiépitésre.

A lakópark szennyvize a Dunavarsány és térsége szennyvíztisztító telepen kerül

megtisztitásra.

Műszaki bemutatas:

A lakópark II. ütemének teljes területe csatornázott. A lakópark szennyvízelvezetése
nyomott rendszerű Jellegű, ahol a gerincvezeték DN 63, DN 90 és DN 1110 méretben, mlg
a házi bekötések DN 50 méretben került kiépítésre. A gerincvezetékek anyaga KM-PVC,

míg a házi bekötéseké KPE.

A szennyvízelvezető rendszer az útburkolat szélében zöld területben került elhelyezésre,

jgy egy esetleges rekonstrukció alkalmával a burkolat helyreállítással nem kell számolnl.

13
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A nyomóvezetékeken tisztítási lehetőség került kialakításra, ahol egy esetleges dugulás

alkalmával magas nyomáson meg lehet szüntetni a dugulást. A tisztítási pontok körülegy

40 cm x 40 cm x 40 cm méretű beton akna került kialakitásra, hogy a tiszitási pontot

megvédje mind az időjárás behatásoktól mind a fizikai sérülésektől. A hálózaton a

csomópontokon akna került kialakitásra, azonban szerelvények nem kerültek ide

beépitésre.

A nyomóvezetékek normál fektetési mélységben épületek meg, talajviz nem jellemző a

területen.

A hálózat megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Szennyvízhálózat

Település

Dunavarsány

Dunavarsány

Dunavarsány

Dunavarsány

Osszesen;

Megnevezés Anyag

Gerinc vezetékszakasz KM-PVC

Gerinc vezetékszakasz KM-PVC

Gerinc vezetékszakasz KM-PVC

Házi bekötövezeték KPE

Atmérö

110

90

63

50

Hossz (fm)

559, 74

649, 52

359,5

511,3

2 080,06

Az alábbi diagramon kerül bemutatásra a Naprózsa Lakópark szennyvizelveztő hálózatának
anyag és átmérő szerinti megoszlása.

A hálózat anyag/átméró szerinti százalékos megoszlása (mm)

KPE50
24. 58%

KM-PVC63
17, 28%

KM-PVCll
26, 9.1%

KM-PVC90
31. 23%

14
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Allapotértékelés:

A települési szennyvízhálózat az építés óta eltelt 20 évben megfelelöen ellátja feladatát, A
tulajdonos elmondása alapján a dugulás sem fordul elő, az elmúlt 20 évben néhány
alkalommal volt, ami a kiépített tisztitási lehetoségek egyikén gyorsan elháritott az

üzemeltető. A legtöbb meghibásodás a házl átemelők szlvattyúinak dugulása.

A vezetékszakaszok állagmutatóját a csőanyagok várható élettartama alapján kerültek

meghatározásra. Az állapotra vonatkozó információk, úgymint az épités éve, várható
élettartam, és a pótlás várható éve a részletes vagyonleltárban kerültek feltűntetésre

vezetékszakaszonként.

Hel színi be'árás fotódokumentádó 2021. 01. 13 :

Nyomóvezetékek csatlakozási pontja Tlsztítási pont a Kikerics közben

Tisztítási pont a Csenkesz utcában Tisztítási pont a Csenkesz utcában

15
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8. Dunavarsány-Naprózsa lakópark ivóvízellátó és szennyvfzelvezetö
víziközmű rendszer tételes vagyonleltárának főbb összegző adatai

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a Dunavarsány-Naprózsa lakópark ivóvízellátó és

szennyvízelvezető víziközmű-rendszer, a település víziközmű-szolgáltatását ellátó
víziközmú'vek vagyonértékelésének objektumcsoportonkénti eredményeit. A tételes és

részletes vagyonleltárt CD mellékletben közöljük.

Összegző gazdasági adatok

Ivóvízhálózat

Település Megnevezés Anyag Atmérö

Dunavarsány "JiSkasz 
KM-PVC 110

Dunavarsány Tüzcsap
bekötés

Dunavarsány Házi bekötö
vezetékszakasz

Dunavarsány Házi bekötö
vezetékszakasz

KM-PVC

KPE

KPE

110

32

25

"ossz :^ JWS" vagyonérték
költség mutatö
Ft %(fm)

780, 5 14 829 500 52

0,46 8 740 52

299, 69 4 345 505 52

308, 64 4 444 416 52

1389, 29 23 628 161

(Ft) Tulajdonos

7 711 340 D""avareany-
2000 Kft.

Dunavarsány-
2000 Kft.

2259663 D"navarsany-
2000 Kft.

2311096 Dunavareany-
2000 Kft.

12 286 644

Szennyvízhálózat

Település Megnevezés Anyag

Dunavarsá Gerinc
n vezetékszakasz

Dunavarsá Gerinc
n vezetékszakasz
Dunavarsá Gerinc

J^y._."--.... -. yezetekszakasz
Dunavarsá Házi

ny__ bekötövezeték

Atm
éro

KM-PVC 110

KM-PVC 90

KPE

KPE

63

50

Hossz 1 Pótlási
Allag
mutat

(fm) | költség (Ft) ! ^"^'
559, 74 10 635 060 56

649, 52 11 041 840 56

359, 5 5 572 250 56

511, 3 | 7 669 500 | 56

2080, 06 I 34 918 650

vag^nerték Tulajdonos
(Ft)

5 955 632

6 183 432

3 120 460

4 294 920

19 554 444

Dunavarsány
-2000 Kft.

Dunavgrsány
-2000 Kft.

Dunavarsány
-2000 Kft.

Dunavarsány
-2000 Kft.
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9. Pótlási szükségletek előrejelzése

A megfelelő módszertannal elvégzett vagyonértékelés során felállitott vagyonleltár

alapján, az objektumonként megállapított pótlási költség és a pótlás várható Idejének

ismeretében a műszaki rendszerek jövőben várható rekonstrukciós szükségletei

előrejelezhetőek.

Mivel az eszközök, objektumok pótlásának konkrét időpontja számos tényező függvénye

(pl. üzemvitel, karbantartás, terhelés, kihasználtság, időjárás stb. ), radonális műszakl,

szakmai szempontok mérlegelése alapján a pótlási csúcsok elnyújthatóak.

A vagyonleltár alapján lehetőség van a pótlási feladatokhoz szükséges források tervezésére

is. A szükséges, ill. a számvitelileg megképezhető pótlási fedezet két féle megközelítésben

számítható. Az "Eves pótlási költség" az objektumok pótlási költsége és várható

élettartama alapján számitott érték. Az "Eves elszámolható amortizádó" a megállapitott

vagyonérték és a számviteli leirási kulcsok alapján számltható. Ez utóbbl maga a

számvitelben elszámolható éves értékcsökkenés, mely a jövőbeni rekonstrukciók

legfontosabb, belső fedezetét Jelentheti. A pótlási, rekonstrukciós feladatokra

rendelkezésre álló, ill. felhalmozható források konkrét mértékét a központi árhatósági

döntések természetesen befolyásolhatják.

Az alábbiakban ismertetjük a jelen tanulmányban vlzsgált viziközmű-rendszer 2021-2070

közötti időszakban évenként Jelentkező pótlási szükségletelnek (objektumok pótlási

költségeinek) mértékét ágazatonként.

Ivóvíz ellátó rendszer pótlási szükségleteinek előrejelzése

Pótlás várhato éve Pótlási ktg (Ft)

2047 12 286 644

Szennyvízelvezető rendszer pótlási szükségleteinek előrejelzése

Pótlás várható éve Pótlási ktg (Ft)

2049 19 554 444
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10. Nyilatkozat

A vonatkozó hatályos rendeletekben foglaltak alapján a BDL Környezetvédelmi Kft.

nevében kijelentjük, hogy a "Közművagyon-értékelési Szakvélemény" c.

dokumentáció elkészitéséhez a közterületi viziközmű-hálózatra vonatkozó adatokat a

Megbizó szerezte be, azokat a szakvéleményünkben az adatszolgáltatásnak megfelelően

használtuk fel. Flgyelembe vettük a Megbízó alapadat szolgáltatásait és a műszaki

vizsgálatok során a vonatkozó elöirásokkal összhangban alkalmaztuk.

A szakvélemény elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket elvégeztük, az állapotfelmérés

műszaki tartalmú részeit az érdekeltekkel egyeztettük.

A vagyonértékelés módszertana megfelel az általános érvényű és eseti hatósági

előírásoknak, a vonatkozó, nemzeti és ágazati szabványok előírásainak, az egyedi

müszaki követelményeket meghatározó rendeleteknek és szabályzatoknak,

azoktól való eltérésre nem volt szükség.

A vagyonértékelők teljes felelősséggel tartoznak az alábbiak garantálásáért:

. azért, hogy hozzáértő, képesitett személyek, aklket tevékenységük folytatásától nem

tiltottak el valamilyen tényleges, lehetséges vagy észlelt érdekkonfliktus miatt, vagy pedig

bejelentették, és helyreigazitó lépéseket tettek a tervezett feladatok végrehajtása

érdekében;

. azért, hogy megbizatásuk világosan megfogalmazásra került, egyértelmű

megszövegezésben, valamennyi olyan feltételt megfogalmazván, amely a feladattal

összefügg, a megbizatás összhangban áll az Megbizó igényelvel és a törvények, szabályok

kényszeritő erejével, azt bizalmi felelösségvállalásnak vagy szakmai etikai ügynek tekintik,

és arról mlndkét fél kifejezetten megállapodott az új vagy ismételt utasitások elfogadását

megelőzően.

A vagyonértékelők teljes felelösséggel tartoznak az alábbiak garantálásáért:

. Diszkréció/Bizalmasság - az értékelöknek minden dokumentumot és információt

dlszkréten kell kezelniük, és az Információt csakls klzárólag a készitendő értékbecsléshez

használhatják fel;

. Obj'ektivitás - az értékelők kötelezve vannak arra, hogy az értékelést elfogulatlan és

objektív módon készítsék el, a legjobb tudásuk és elgondolásuk szerint;

. Pártatlanság/Függetlenség - az a tény, hogy az értékelőt javadalmazásért alkalmaznak

nem zárja ki automatikusan a pártatlanságot és függetlenséget. Semmilyen személyes
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érdekünk nem fűződik az értékelés tárgyát képező létesítményhez, és pártatlanságunkat

semml sem befolyásolta.

Technikai kompetenda - az értékelőknek a kapott utasítás alapján az értékelésre megvan

a szükséges technikai jártasságuk, kompetenciájuk és tapasztalatuk.

A vizsgált ingatlan megállapított vagyonértékének validitása feltételezi, és egyben

megköveteli, hogy a környezeti adottságok drasztikusan ne változzanak, hasonlóan az

ingatlan állagában jelentős változás ne álljon be. (árvíz, földrengés, belviz, súlyos

környezetszennyezés, tűzkár, rongálás, stb.)

A szakvélemény elkészítésében az alábbi szakemberek vettek részt:

Füstös András vagyonértékelési üzletág-vezető

okleveles gazdaságl agrármérnök - Janus Pannonius Tudományegyetem

Közgazdaságtudományi Kar diploma száma: 52/2006

okleveles közműfenntartási szakmérnök - Szent István Egyetem Epitéstudományi Kar ,

diploma száma: SZML-5/2011

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), oklevél

száma: 10/02/2007, névjegyzékszáma: PMIK. 1560. /2007.

Gajda Balázs - szakági mérnök, építőmérnök, projektvezető

épitömérnök - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Epitőmérnöki Kar -
oklevélszáma: BME-2809/2013

okleveles vízépitő mérnök - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományl Egyetem -

Épitőmérnöki Kar - oklevél száma: BME-1098/2015

Mihácsi Mónika, vagyongazdálkodási szakértő

okleveles közgazdász, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Gazdálkodástudományi Kar, diploma száma: G-378/1996

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonositó szám: 54 3439 02), oklevél

száma: 2/12/12.

Simon Andor vagyonértékelési szakértő

környezetmérnök - Eötvös József Főlskola - Környezetmérnöki szak - diploma száma: KN-

17/2005

Mérnök kamarai szakértői jogosultságok: (nyilvántartási szám: 03-0873)
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VZ-TEL Vizgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési viziközművek

ten/ezési rész-szakterülete, vízgazdálkodási épitmények tervezése

VZ-TER szakterület területi vizgazdálkodás, építmények tervezési rész-szakterülete,

vizgazdálkodási építmények tervezése

VZ-VKG szakterület vízkészlet gazdálkodás, építmények tervezési rész-szakterülete

Hulladékgazdálkodási szakértő

Levegőtisztaság-védelem

Viz- és földtani közeg védelem

Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvizelvezetési célú

SZKV-1. 1.

SZKV-1. 2.

SZKV-1. 3.

SZVV-3. 2.

csatornázás

SZW-3. 3.

SZVV-3. 4.

Viztisztitás

Szennyvlztisztitás

Köszönetet mondunk az önkormányzat és az üzemeltető szakembereinek,

munkatársainak, akik közreműködésükkel és magas színvonalú munkájukkal

támogatták a vagyonértékelés elvégzését!

Budapest, 2021. január 18.
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DPMV Zrt.

Dél-Pest Megyei Viziközmű

Szolgáltató Zrt.
2360 Gyál,
Korosiútl90.

NAPRÖZSA LAKÖPARK

1997-ben kiadott létesítési engedélyben szereplő ingatlanok száma;

Ivóvízszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanok száma:

Szennyvízszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanokszáma:

Engedélyeztetés alatt lévő szennyvízszolgáltatás:

3. sz. melléklet
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Lakóegység
89 db
95 db
84 db
3db

Vfzjogi létesítési engedély (1997) Geodéziai bemérés alapján megépült

Vezeték anyag, átmérő Hossza [fm] Vezeték anyag, átmérő Hossza [fm]

KPEDllO 3100 KM-PVCDllO 3137, 04

KPEDllO 607, 26

KPED90 83, 35

Osszesen Osszesen 3827, 65

Szükséges a kiépült hálózat:
. Mosatása. fertőtlenítése

. Nyomáspróbák elvégzése

Probléma leírása:

A helyszínen nyomásmérést végeztünk valamint elvégeztük a hidraulikus nyoroásviszonyok számítását.

Megállapítások:

. Betáplálás kb. 2200 m 110 KPE vezeték

. Fogyasztás kb. 21 m3/óra csúcsban

. Statikus szintkülönbség 10-12 m (a terület magasabban van mint a víztorony terep)

. Statikus nyomás: 2,4 bar

. 110-es KPE vezeték hidraulikai ellenállása ajelenlegi beépítési szint mellett csúcs időszakban
l, 22bar

. Dinamikus nyomás csúcs időszakban: 3, 5-1, 1-1, 2=0, 8 bar

. Bekötő vezeték 160-as KPE vezetékre bővítéssel elérhető 3, 5-1, 1-, 3 =2, 1 bar

A területen lényegi javulás csak vezetékek felbővítésével, körvezetékesítéssel, dimenzió bővítéssel
illetve nyomásfokozó beépítésével várható.

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281
Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web: htt ://www.d mv. hu
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SZENNYVÍZ:

Vfzjogi létesítési engedély (1997)

Vezeték anyag, átméró Hossza [fm]

KPED160 669

KGPVCD200 1174

KMPVCD200 1280

Geodéziai bemérés alapján megépült

Vezeték anyag, átmérő Hossza [fm]

Osszesen 3123

KPEDllO

KPED90

KG PVC D200

KMPVCDllO

KM PVC D90

KM PVC D63

Osszesen

952, 53

445, 22

1842,6

847, 57

93, 63

12,44

4193, 99

Az 1997-es vízjogi létesítési engedély alapján 2db szennyvízátemelő megépítése volt tervezve

Flygt CP 3100. 420 típusú szivattyúkkal.

. Mivel Idb átemelő épült meg kisebb teljesítményű szivattyúkkal (CP 3085), ezért a meglévő

átemelőt műszakilag felülvizsgálni szükséges, az alábbi pontok mentén:

o bejelzési rendszer

o szivattyú kapacitás

o gépészeti elemek

elektromos teljesitménybővítés

. Kiépült hálózat mosatása

. Nyomáspróbák elvégzése

. Pontszerű létesftmények pl: tolózárak csapszekrénybe helyezése

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281
Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web: htt ://www.d mv. hu


