
 

Márkó Község 
Önkormányzat Képviselő Testületének 
6/2014. (IX.3) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló  
8/2012. (VII.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109.§ (4) és a 143.§ (4) bekezdésének 
i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
 
 
1.§ A Rendelet 4. alcíme az alábbiakkal egészül ki: 
 
10/A§. (1) Márkó Község Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvízellátó víziközmű rendszer 
és szennyvízelvezető-, tisztító víziközmű rendszer felett a vagyonkezelői jogot 
vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint a Bakonykarszt Zrt. látja el.  
 
(2) A vagyonkezelői jog ellenértéke 1 millió Ft. 
 
(3) A vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályai:  
 

a) A vagyonkezelő üzletszabályzatot dolgoz ki. 
b) A vagyonkezelő a víziközmű teljes körű üzemeltetését ellátja. 
c) A vagyonkezelő a víziközmű rendszer teljes körű karbantartását ellátja. 
d) A vagyonkezelő az üzemeltetett rendszerre vagyonbiztosítást és a harmadik 

személynek okozott károk megtérítésére felelősségbiztosítást köt.  
e) A vagyonkezelő üzemeltetett eszközök leltárszerű felvételét elkészíti és a változásokat 

folyamatosan vezeti.  
f) A vagyonkezelő gördülő fejlesztési tervet készít. 

 
(4) A vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok:  
 

a) A vagyonkezelő, Márkó Község Önkormányzat könyvviteli mérlegében kimutatott 
víziközmű vagyonra az éves leltározási kötelezettségnek eleget tesz, arról információt 
szolgáltat Márkó Község Önkormányzatának.  

b) Márkó Község Önkormányzata jogosult a vagyonkezelésbe átadott vagyon 
üzemeltetésével, felújításával, pótlásával kapcsolatos mindennemű vagyonkezelői 
tevékenység ellenőrzésére, ezzel összefüggésben adatokat, információkat kérhet. 

c) Márkó Község Önkormányzata a tárgyévet megelőző év augusztus 31-ig javaslatot 
tehet a szükségesnek ítélt pótló beruházásokra és felújításokra, véleményezi a gördülő 
fejlesztési tervet.  

d) A vagyonkezelő. a vagyonkezelésbe vett vagyont számvitelről szóló törvény előírásai, 
valamint a saját Számviteli Politikájában és belső szabályzataiban meghatározottan, 
ellenőrizhető módon elkülönítve tartja nyilván. 

 
(5) A vagyonkezelésbe adott vagyonelemeket a 2., 3 számú melléklet tartalmazza. 



 
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Márkó, 2014. augusztus 28. 
 
 
 Hartmann Antal Láng Zsanett 
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2014. szeptember 3. 
 
 Láng Zsanett 
 jegyző 
 
 
 


