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1. Értékelési Tanúsítvány
A vizsgált közmű megnevezése

ivóvíz és szennyvíz-közmű vagyon

Értékelt közmű tulajdonosa

Pilis Város Önkormányzata

Értékelt közmű elhelyezkedése

Pilis város

A vagyon értékelését megrendelő adatai

Pilis Város Önkormányzata
2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.

Értékelés célja

Vagyonérték meghatározása
(a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól
és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből
közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM
rendelet szerint)

Értékelés fordulónapja

2019.12.20

A szakvélemény érvényessége

6 hónap

Pilis Város Önkormányzatának meglévő
ivóvízközmű vagyona összesen

1 495 338 718 Ft

Pilis Város Önkormányzatának meglévő
szennyvízvízközmű vagyona összesen

2 221 653 910 Ft

Az értékelő szervezet(ek) megnevezése

Sallution Kft.
1138 Budapest, Úszódaru utca 10. III. em. 6.
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2. Előzmények, a Megrendelő adatai
A Pilis település közigazgatási területén meglévő közművagyon műszaki állapotának,
vagyonértékének, valamint jövőben esedékes pótlási költségeinek ismerete elengedhetetlen
az érintett önkormányzat számára a víziközművel kapcsolatos vagyongazdálkodási
döntéshozatalában. Az objektumszintű víziközművagyon-leltár elkészítése, a vagyon jelenlegi
értékének, illetve aktuális műszaki állapotának felmérése, valamint az egyes elemek jövőbeli
pótlási költségének, illetve várható élettartamának meghatározása megbízható
kiindulópontot nyújt a fenntartható és költséghatékony üzemeltetéshez, a rekonstrukciós-,
illetve pótlási igények megbízhatóbb előre tervezhetősége által.
Az értékelés célja a vagyonértékelés elkészítése, a vagyonérték meghatározása víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény, valamint a víziközművek vagyonértékelésének
szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló
24/2013. (V.29.) NFM rendelet vonatkozó részeinek megfelelően, a jogszabályi előírás szerint,
illetve Megrendelő számára:
•

műszaki érték meghatározása céljából

•

pénzügyi/gazdasági tervezési céllal

Az üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok ellátáshoz tehát az üzemeltetett rendszer
vagyonértékét meg kell határozni, ebből eredeztethető a közfeladat ellátását hosszútávon
biztosító gazdasági feltétel, a szükséges pótlásokra forrást biztosító bevétel mértéke.
A Megrendelő neve és címe
Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.
A Megrendelő jogállása
A vizsgált vagyonelemek tulajdonosa.

5

3. A Megbízás tárgya, a vagyonértékelés célja
A Megbízás tárgya
•

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény, valamint a víziközművek
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből
közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet szerinti vagyonértékelés
elkészítése az ivóvíz- és szennyvíz-közmű vonatkozásában,

•

a víziközmű-vagyon valós értékének megállapítása a kiválasztott vagyonértékelési
módszertan alapján,

•

vagyonértékelési szakvélemény (továbbiakban: szakvélemény) elkészítése.

A vagyonértékelés célja
A vagyonértékelés célja a víziközmű-vagyontárgyak értékének és műszaki állapotának
megállapítása, illetve egy olyan, több szempontú integrált vagyonértékelési módszertanra
épülő objektum szintű strukturált adatbázis/vagyonleltár felállítása, mely az objektumok
homogén műszaki ismérvei alapján meghatározott objektumcsoportonkénti bontásban
tartalmazza az alábbi információkat, a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a
víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően:
•

objektumok azonosítása,

•

műszaki jellemzők (objektumok műszaki mennyiségi jellemzői és műszaki
specifikációi),

•

állapot jellemzők (létesítés éve, várható élettartam, állagmutató, az állapotértékelés
során meghatározott várható pótlási év és az ez alapján származtatott korrigált
állagmutató),

•

gazdasági jellemzők (objektumonként meghatározott vagyonérték és újraelőállítási
vagy helyettesítési költség, valamint az újraelőállítási/helyettesítési költségből, illetve
a vagyonértékből származtatható éves értékcsökkenés).

A vagyonleltár alapján, a vagyon állapotának és pótlási értékének meghatározásával lehetőség
van a várható pótlási költségek, valamint a pótlás évének meghatározására, a folyamat
ütemezésére. A felállított adatbázis alapját képezheti a rekonstrukciós ütemterv készítésének
is.
A vagyonértékelés során összeállított víziközművagyon-leltár emellett mellékletét képezheti:
•

üzemeltetési szerződésnek,

•

vagyonkezelési szerződésnek,

•

koncessziós szerződésnek.

A szakvélemény elegendő információt nyújt az értékelés világos alapjának és az összes egyéb
vonatkozó tényezőnek a meghatározásához.
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4. A vizsgálat módja, a Megrendelő adatszolgáltatása
A vizsgálat módja
A kitakart és/vagy látható vagyonelemek szemrevételezése helyszíni bejárás során,
mintavételszerű vizsgálata fényképes állapotrögzítéssel, a takart, nem látható vagyonelemek
esetén a rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás alkalmazásával történt.
Az állapotértékelés során a víziközmű objektum avultságától függő állagmutató értéke
meghatározásra került.
A helyszíni bejárás mellet rendszeres konzultációra került sor az üzemeltető szervezet
szakembereivel.
Az üzemeltető adatszolgáltatása
•

Részleges műszaki információ-szolgáltatás,

•

a látható és kitakart vagyonelemek helyszíni szemléjének lehetővé tétele.

A víziközmű vagyon-értékeléséhez átadott dokumentumok jegyzéke:
1. Pilis városi vákuumos szennyvízelvezető rendszerének üzemeltetési és karbantartási
utasítása
2. Pilisi ivóvízrendszer üzemeltetési szabályzata
3. Nyilvántartási táblázat a hálózat vezetékeiről
4. Vízjogi üzemeltetési engedélyek és módosításaik (Ikt.: 5462-7/2012., Ikt.: 163613/2012.)
A rendelkezésre bocsátott és előállított adatállomány elegendő információt szolgáltat a
közművagyon vagyonértékelésének végrehajtásához, valamint az objektumszintű tételes
vagyonleltár elkészítéséhez. A vagyonértékelést a vagyonértékelés fordulónapján
rendelkezésre álló, a tanulmányban szereplő adatok, információk alapján végeztük el.
A vagyonértékelési szakvélemény készítésekor folyamatos adategyeztetések zajlottak, a
munkát így az Üzemeltető szakembereinek alkalmuk volt figyelemmel kísérni, a
konzultációkon részt vettek, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a további
munkavégzés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglaltak.
A Megrendelő által történt adatszolgáltatásból eredő értékelési hibákért Vállalkozó nem vállal
felelősséget.
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5. A vagyonértékelés módszertana és az alkalmazott módszer kiválasztása
5.1

A vagyonértékelés módszertana

A szakvéleményben alkalmazott eljárás kiválasztása, az értékelés során dokumentált adatok
köre, az 1/2002.(BK.8.) BM-EüM-FvM-GM-ISM-KöM-KÖVIM-NKÖM-OM-SZCSM közös
minisztériumi irányelve, valamint a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a
víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM
rendelet szerint lettek megállapítva.
A kiadott minisztériumi irányelv, a TEGOVA (az angol The European Group of Valuers of Fixed
Assets – az Állóeszközértékelők Európai Csoportja) ajánlásában kiadott és használatos EVS
2003 értékelési szabványok általános elveinek felhasználásával alakult ki, és különbözteti meg
a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes és a forgalomképes ingatlanfajták szerinti
értékelés módszertanát.
Az értékelési irányelvek figyelembevételével meghatározott önkormányzati ingatlanok
forgalomképessége szerinti értékelési módszertan alapján:
•

forgalomképes ingatlan esetén piaci összehasonlító értékelési eljárást kell alkalmazni,

•

forgalomképtelen a korlátozottan forgalomképes létesítményeknél költségalapú
értékelési eljárást kell alkalmazni.

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdése szerint a víziközművek az önkormányzati
törzsvagyon körébe tartoznak, és korlátozottan forgalomképesek.
A fő szabály
A korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékelése költségalapú értékelési módszerrel
történhet (nettó pótlási elvű értékmeghatározás). Egyedi, nem általánosítható ismérvekkel
rendelkező vagyontárgyak esetében, az értékelés módszerének meghatározása egyedi
elbírálást, illetve döntést igényelhet.
A költségalapú értékelési eljárás során megkülönböztetünk a magyar terminológia szerint
(I.)

újraelőállítási vagy helyettesítési költségalapú módszert és

(II.)

indexált költségalapú módszert.

I. Az újraelőállítási vagy helyettesítési költség módszere
Ennek a módszernek az alkalmazásakor először is szakértői szemmel leltárba kell foglalni az
értékelni kívánt eszközöket. Ezt követően meg kell határozni az egyes eszközök aktuális árát,
és elemezni kell értékcsökkenésüket, majd ezek alapján meghatározni a várható élettartamot,
az szükséges pótlás évét, valamint annak költségét. Az értékelésben az összes eszközt
szerepeltetni kell, függetlenül attól, hogy az önkormányzat könyvelésében ezek korábban
szerepeltek-e vagy sem.
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Az újraelőállítási vagy helyettesítési költség alapján történő érték-megközelítéses során az
ingatlan újraelőállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell
hozzáadni a felépítményhez tartozó földterület értékét. A pótlási költséget az avultsággal
csökkentve és a telekértékkel növelve adódik eredményül a költségalapon számított valós
víziközmű vagyonérték.
A módszer fő általános lépései:
1. A telekérték meghatározása.
2. A felépítmény újraelőállítási vagy helyettesítési költségének meghatározása.
3. Avultság figyelembevétele, állagmutató meghatározása.
4. A felépítmény újraelőállítási vagy helyettesítési költségének korrigálása az
állagmutató szerint és a telekértékkel való összegzése.
A földterület, építési telek értékét annak beépítetlen (üres) állapotban való értékelésével kell
megállapítani a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer szerint.
Pótlási költség: azon költségek általános forgalmi adót nem tartalmazó összessége, amellyel
az értékelés időpontjában a víziközmű-objektum költséghatékonyan pótolható, és amely
meghatározható:
a) újraelőállítási költséggel, amely az eredetivel azonos eszköz beszerzésének, előállításának
költsége vagy
b) helyettesítési költséggel, amely a műszakilag egyenértékű eszköz beszerzésének,
előállításának költsége.
A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, amellyel az értékelés
időpontjában a meglévő funkciók a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal pótolhatóak
lennének.
A pótlási költségbe kell érteni a közművesítési, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a
kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb ténylegesen fizetendő költséget, amely
az üzembe helyezésig felmerült. Ennek részletes szabályai a számviteli törvényben találhatók.
Ezen költségeket a tényleges építési piaci árak alapján kell meghatározni.
Vagyonérték: a használatból, öregedésből vagy avulásból eredő értékcsökkenéssel
csökkentett pótlási költség.
A fajlagos pótlási költségeket a közműtervezőkkel, közműépítőkkel,
egyeztetve, tényleges és fellelhető piaci információk alapján kalkuláltuk.

üzemeltetőkkel

II. Az indexált költség módszere
Az indexált bekerülési költség módszere alkalmazható, ha a víziközművagyon-leltár
előállítható, a vagyonértékelés alapadatait és a megállapított vagyonértékeket a víziközművek
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő
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adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban
dokumentálták, és
a) a víziközmű e rendelet hatálybalépését megelőző öt éven belül létesült, és bekerülési
költségeit a számviteli törvény szerint dokumentálták,
b) a víziközmű e rendelet hatálybalépését követően, de a vagyonértékelés fordulónapját
megelőző tíz éven belül létesült, és bekerülési költségeit a számviteli törvény szerint
dokumentálták, vagy
c) a vagyonértékelés fordulónapját megelőző öt éven belül az avulással korrigált újraelőállítási
költségalapú módszerével teljes körű vagyonértékelés készült.
Az indexált költség módszer lépései:
+ az eszköz múltbéli beszerzési ára, vagy előállítási költsége a pénz időértékével (ez az
inflációs hatás) korrigálva
= a jelenbeli piaci érték
- az értékcsökkenés értékének megállapítása műszaki normák alapján
= az eszköz vagyonértéke
Az avulások mértékének megállapítása
Az avultság az idő múlása miatti értékcsökkenés. E kategóriának három fő eleme van: a fizikai
romlás, a funkcionális avulás és a környezeti avulás.
•

A fizikai romlás esetében az összértékhez viszonyítva figyelembe kell venni az
építmények szerkezeteinek romlását és a szerkezetek arányát. A fizikai avulási
számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő (maradék) élettartamát kell
figyelembe venni.

•

A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az
értékelőnek mérlegelnie kell a korszerű létesítmény adta, a vizsgált létesítményhez
képest többletszolgáltatásait, illetve azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a
vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

•

A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan
változást, amelynek negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A negatív
környezeti avulás az ingatlanon elvégzett beruházással teljes mértékben soha nem
állítható helyre.

Hasznos élettartam: az építéskor tervezett gazdaságos élettartam, amely alatt az
amortizálható eszközt az üzemeltető a várható fizikai elhasználódás (műszakok száma,
tevékenységre jellemző körülmények, az eszköz fizikai jellemzői), erkölcsi avulás (technológiai
változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb
korlátozó tényezők figyelembevételével várhatóan használni fog.
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Várható élettartam: az értékelés fordulónapját követő számított vagy becsült hátralévő
élettartam, mely alatt az amortizálható eszközt az üzemeltető a várható fizikai elhasználódás,
erkölcsi avulás és az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők
figyelembevételével várhatóan használni fog.
Fő szabály
A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak műszaki szemléletű vagyonértékelése során a
fizikai és funkcionális avulás mértékét az újraelőállítási költség megállapításánál kell számba
venni értékkorrekciós tényezőként. A víziközmű-vagyon esetében a környezeti avulási miatti
értékkorrekciós tényező elhanyagolható.
Az avultság mértéke a következő módon határozható meg:
•

a várható élettartam összegével el kell osztani a hasznos élettartamot (állagmutató)

•

műszaki állapotfelmérés, és értékelés során becslés, egyéni bírálat során (korrigált
állagmutató).

Az állagmutató értéke 0,1-1 közé eshet.
5.2

A kiválasztott vagyonértékelési módszer

A fentiek alapján a víziközmű rendszer értékelése avulással korrigált újraelőállítási költség
alapú értékelési eljárással történt.
A vizsgált víziközmű elem az ivóvízellátó rendszer (ivóvízhálózat, vízkitermelést végző kutak,
vízmű).
A víziközmű rendszer vagyonértékének meghatározása esetében a komplex vagyonértéken
belül a telekértéket nem vettük figyelembe, hiszen az nem releváns a víziközmű-vagyon valós
értékét tekintve a víziközmű-hálózat sajátos helyzetéből adódóan.
Az avultsági szintet, azaz az állagmutatók értékét műszaki alapvizsgálatok, elemzések, a
hasznos és várható (maradék) élettartamok figyelembevételével állapítottuk meg.
Az üzemelő víziközműveknél 10%-os avultsági értéknél (0,1-nél kisebb állagmutató) kisebbet
nem vettünk figyelembe, kivéve, ha azonnali felújítási, vagy azonnali selejtezés szükséges.
Az értékelési szakvéleményben korlátozottan forgalomképes víziközmű törzsvagyont
értékeltünk.
A meghatározott teljes pótlási költség képezte azt a kiindulási értéket, amelyre a hálózatok,
valamint a vízmű és szennyvíztisztító mű esetében – amennyiben releváns - mind a fizikai,
mind funkcionális avultságot figyelembe vettük, ezek alapján került sor a víziközmű-vagyon
értékének megállapítására.
A munkavégzés, elvégzett vizsgálatok:
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•

a kitakart, látható vagyonelemek megtekintése helyszíni bejárás során,

•

mintavételszerű vizsgálat állapotrögzítéssel,

•

a takart, nem látható vagyonelemek vonatkozásában rendelkezésre bocsátott
adatszolgáltatás alkalmazásával.

12

6. Vagyonelemek bemutatása
A víziközművek üzemeltetője a Daköv Kft. ( Pilisi Üzemigazgatóság 2721 Pilis, Temesvári u.
0251/28.)
6.2

Víziközmű rendszer részletes műszaki bemutatása
a) Ivóvíz-közmű

Vízműtelep
A vízmű Pilis település déli részén a Temesvári utca 0251/28. hrsz-ú alatt található.
A vízszükségletet a vízműtelepen található 3 db mélyfúrású kút biztosítja. A vízmű kutakból a
víz a vízműtelepen létesített 3 db 100 m3 vasbeton medencébe jut. A medencékből a szivattyú
gépházban található 4 db nyomásfokozó szivattyú (MXV80-4804A) segítségével jut a hálózatba
és a víztoronyba (AK-24 Aquaglóbus tip 200 m3). A víz fertőtlenítését elő- és utóklórozó
(ADVENCE) berendezés, valamint egy UV lámpás (SIEMENS BX-200) fertőtlenítő berendezés
biztosítja.
A vízműtelep gépházába telepített 0,4 kV-os elosztó, valamint az irányítástechnikai
berendezés feladata az ott üzemelő berendezések energiaellátása és automatikus
működtetése. Ebből az elosztóból táplálják továbbá az üzemviteli épület installációs
elosztóját, valamint a telep térvilágítását is.
A víztermelő kutak
Vízmű I. sz. Kút:
Kataszteri sorszám:
Nyilvántartási szám:
Vízjogi létesítési száma:
Vízkönyvi száma:
Balti magasság (terepszint):
Szűrőmélység:
Csövezett kútmélység:
Fúrás közben elért mélység:

B-104
175/91.
15 528/1991
Gerje 738
140,43 m
157,8-191,0 m között két szakaszban szűrőzve
195,0 m
200,0 m

EOV koordináták:
X=
Y=

213 757,67
687 326,54

Üzemben kitermelhető vízhozam:
Beépített szivattyú:

1100 l/p.
Sp 45-9 Grundfos típusú búvárszivattyú

Vízmű II. sz. Kút:
Kataszteri sorszám:
Nyilvántartási szám:

B-105
208/91,
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Vízjogi létesítési száma:
Vízkönyvi száma:
Balti magasság (terepszint):
Szűrőmélység:
Csövezett kútmélység:
Fúrás közben elért mélység:

15 863-3/1991
Gerje/741
140,94 m
105,8-139,7 m között két szakaszban szűrőzve
143,0 m
143,0 m

EOV koordináták:
X=
Y=

213 741,75
687 320,04

Üzemben kitermelhető vízhozam:
Beépített szivattyú:

850 l/p
Sp 45-9 Grundfos típusú búvárszivattyú

Vízmű III. sz. Kút:
Kataszteri sorszám:
Nyilvántartási szám:
Vízjogi létesítési száma:
Vízkönyvi száma:
Balti magasság (terepszint):
Szűrőmélység:
Csövezett kútmélység:
Fúrás közben elért mélység:

B-107
152/2006
6699-6/2005
Gerje/1156
140,98 m
106,07-133,84 m között két szakaszban szűrőzve
141,2 m
154,0 m

EOV koordináták:
X=
Y=

213 780,22
687 264,29

Üzemben kitermelhető vízhozam:
800 l/p
Beépített szivattyú: Sp 45-9 Grundfos típusú búvárszivattyú
A jelenleg üzemben lévő vízbázis az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély szerint (Gerje/748 vízkönyvi
számon) a kitermelésre engedélyezett vízmennyiség: 270.000 m3/év

Ivóvízhálózat
A település területén körvezetékes rendszerű vízellátó hálózat van.
Az ivóvízhálózat hossza 70.472,0 fm, NA 90/110/160/200 KPE NA 200/300 KM PVC, a bekötővezetékek
hossza összesen mintegy 28.500 fm.

b) Szennyvíz-közmű
Szennyvíztisztító telep
A szennyvíztisztító telep helye Pilis, Hetykei u. 0201/6 hrsz.
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Szippantott szennyvizek fogadása:
A fogadóállomás napi 80 m~ TFH beszállítását biztosítja. A szippantott szennyvíz fogadóműtárgy csak
kommunális jellegű TFH-t fogad. A beszállított TFH mennyiségmérés és pH ellenőrzés után kerülhet a
szennyvíztisztítási folyamatba. A pH mérés alapján csak az 5,5- 10 pH közti szippantott szennyvizek
leürítése lehetséges. Más pH értékű szennyvizek beérkezése esetén motoros tolózár akadályozza meg
a TFH szennyvíztisztítási technológiába kerülését.
Gépi tisztítású finomrács:
Beépítve: 1 db Noggerath tip. finomrács, 5 mm résmérettel, amely berendezés egyben a kifogott
rácsszemét víztelenítését is elvégzi. Q= 40 liter/sec P= 0,75 kW
A gép meghibásodása esetén lehetséges a szennyvíz átvezetése egy 10 mm pálcaközű kézi tisztítású
rácson
Homokfogás és homok víztelenítés:
Az előszűrt szennyvíz a tangenciális homokfogó műtárgyba folyik át, ahol a homok jellegű (Ø>O,2 mm)
anyagok visszatartása történik meg. A berendezés egyben a visszatartott homokzagy víztelenítését is
elvégzi.
Beépítve: tangenciális homokfogó és víztelenítő berendezés Q=40 liter/sec
A gépi rácsról a szűrt szennyvíz a rács berendezés mellé telepített tangenciális homokfogó
berendezésbe jut, ahol a homok jellegű anyagok leválasztása történik meg. A berendezés a kifogott
homokzagyot vízteleníti is, így az szintén víztelenítve kerül a műtárgy fölszintjén elhelyezett
víztelenített homoktároló konténerébe.
Az új gépi tisztítású finomrács és tangenciális homokfogó berendezés a szennyvíztisztító telep bővítése
utáni teljes kapacitásra (1.080 m3/d) épült ki.
A gépi rács elé kerül feladásra a szippantott kommunális szennyvíz.
Biológiai tisztítás:
A gépi rács és homokfogó berendezésről a mechanikailag tisztított szennyvíz kétfelé osztásra kerül
motoros tolózárak állításával, az éppen fogadóképes l.sz., vagy a 2.sz. SBR műtárgy felé, a számítógépes
program alapján. Az osztóműben kialakított túlfolyó biztosítja, hogy az SBR műtárgyak működését
érintő havária esetén a beérkező szennyvíz a korábbi iszapsilóban kialakított szennyvíz havária
tározóba jusson. A havária esemény elhárítása után a havária tározóból a szennyvíz a tisztítási
folyamatba szivattyúval emelhető vissza.
Az SBR technológiájú műtárgyak felváltva fogadják a szennyvizet, napi 2-2 ciklusban, amely biztosítja,
hogy a nap 24 órája során folyamatosan van fogadóképes biológiai szennyvíztisztító műtárgy.
Az SBR műtárgyakban a nap során összesen 20-20 óra áll rendelkezésre a szerves anyag és ammóniaN lebontására, oxidálására és a lebontás során képződő nitrát tartalom részleges eltávolítására.
A légbevitelt finombuborékos mélylevegőztetéssel történik. A képződött nitrát eltávolítására nem
levegőztetett időszakok vannak közbe iktatva, amikor a mikroorganizmusok a nitrát oxigént
használhatják fel oxigén forrásként. A szennyvíz- eleveniszap elegy nem levegőztetett időszakban
történő lebegésben tartására víz alatti keverő került beépítésre.
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A légbevitel működtetését a folyamatirányító számítógép vezérli a levegőztető medencékben
elhelyezett oldott oxigénmérő szondák jeleiről.
A biológiai folyamatokkal csökkentett foszfor tartalom további határértékre csökkentése a
levegőztetési időszakban beadagolt vas- só oldattal történik.
A vas- só oldat adagolás kiépült mindkét SBR műtárgyhoz, azaz összes 1.080 m3/d kapacitásra.
A levegőztetési, nitrifikálási és denitrifikálási folyamatok programozható ciklusának befejeződése után
ülepítési szakasz következik, amikor a tisztított szennyvíz- elveniszap fázis- szétválasztás következik be.
Az ülepítés befejezésével a képződött fölösiszap elvétele szivattyúval történik meg, mindkét SBR
műtárgyban azonos módon. Az elvett fölösiszap a meglevő iszapsilóban kialakított gravitációs
iszapsűrítő- dekantáló terekbe jut át.
Fertőtlenítés:
A biológiailag tiszti ott szennyvíz gravitációsan a fertőtlenítő műtárgyba jut, ahol a szennyvíz nátriumhypoklorid oldatos fertőtlenítés lehetősége biztosított 1.080 m3 /d összes hidraulikai kapacitásra.
A vegyszertárolás és adagolás (hypo és vas-só oldat) berendezései a technológiai épületben kerültek
elhelyezésre, ahol a vas-só oldat kármentőben került telepítésre.

Csatornahálózat:
A településen kiépült csatornahálózat kényszeráramoltatású, vákuumos rendszerű, ISEKI vákuumelemekkel.
A gyűjtőaknákból a szennyvizet levegő szállítja vákuum hatására a gyűjtőrendszer súlypontjában
kialakított I. vákuumgépház 20 m3-es, II. gépház 12 m3-es fekvő acéltartályába, ahonnan két db.
felváltva üzemelő szennyvíz szivattyú szállítja a szennyvíztisztító telepre.
A szennyvízcsatorna gerincvezeték hossza 68,746,0 fm, D90/110/125/160/200 KPE, a bekötővezetékek
hossza összesen 28.620,37 fm.

6.3

Állapotleírás

Általánosságban elmondható, hogy a városi víz vagy szennyvíz technológiai berendezések – eltekintve
néhány kivételtől – egy időben kerültek beüzemelésre, és működnek beüzemelésük óta folyamatosan,
tehát a vízmű elemei 2008, a hálózat 1991 óta, a szennyvíz hálózat és -tisztító telep 2004 óta. Egy
gépészeti, vagy erősáramú berendezés számviteli szempontú elhasználódási ideje 7 esetleg 10 év., a
gyakorlatban azonban folyamatos felügyelet mellett ez az időtartalom megnövelhető akár 15 évig is.
15 éves élettartalom felett azonban számítani kell a folyamatos meghibásodásokra, melyek javítása
jellemzően gazdaságtalan, fő szabály szerint a csere javasolt.
Különösen igazak fentiek a következőkre:
•
Vezérléstechnológia (szondák, PLC-k, vzérlő számítógépek). Rendkívül kritikus pontja az
üzemeltetésnek. Jellemzően az elhasznált 10-15 éves hasonló berendezések nem cserélhetőek,
alkatrészt már nem lehet hozzájuk beszerezni, az újak nem kompatibilisek a régiekkel
•
Szivattyúk, keverők, víztelenítő berendezések, kapcsoló szekrények, melyek egyenként
könnyebben cserélhetőek. A szennyvízszolgáltatásban használt eszközök erősebben amortizálódnak.
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Vízmű
A vízmű gépészete és a hozzá tartozó elektromos rendszer cseréje várható az elkövetkező 1-5 évben.
A vízmű vezérlése cserére került 2017-ben, így ez esetben az elkövetkező 4 évben nem várható pótlási
igény.
Az épületek életkoruknak megfelelő állapotban vannak.
Vízhálózat
A csővezetékek életkoruknak megfelelő állapotban vannak.
1-2-es vákuumgépház
Gépészet 2008-óta működik mindkét gépházban, cseréjük 1-5 éven belül elengedhetetlen. Javasoljuk
legmagasabb prioritásként kezelni.
Az épületek életkoruknak megfelelő állapotban vannak.
Szennyvíztisztító
A gépészet 2004-óta működik, rendszeres és sorozatos meghibásodások várhatóak, pótlásukat elő kell
készíteni.
Csatornahálózat
A csővezetékek életkoruknak megfelelő állapotban vannak.
A vákuumos csatornahálózat sajátossága, hogy a szennyvíz elvezető rendszerbe a szennyvizet egy
vákuumszelep emeli be, amely jellemzően műanyag, gumi és fém alkatrészekből áll. Jellegzetes
hátránya a vákuumszelepeknek, hogy fő alkatrészeket is készítenek gumiból, melyek mozgó
alkatrészek. A működés során a gumi alkatrészek kopnak el, melyeket az üzemeltető karbantartás és
nem pótlás keretén belül cserél és javít, azonban a jelenlegi hálózatba telepített vákuumszelepek 2004óta üzemelnek, így szerkezeti meghibásodásuk, elkopásuk várható. Fel kell készülni, hogy az
elkövetkező 1-5 évben jelentős mennyiségű szelep cseréje válik szükségessé, 10 éven belül ajánlott a
minden szelep cseréje. Árfolyam és meghibásodás függő a pótlási/karbantartási igény, éves szinten 68 millió forint.

7. Víziközmű szolgáltatást ellátó víziközmű törzsvagyon vagyonértékének meghatározása
Az alábbi táblázatokban foglaltuk össze a víziközmű-vagyon vagyonértékelésének
eredményét. A tételes vagyonleltárokat mellékletben közöljük.
Pilis Város Önkormányzatának az értékelés fordulónapján, 2019. december 20-án meglévő szennyvízközmű komplex
vagyonértéke:
Újraelőállítási vagy
Éves elszámolható
Éves pótlási költség,
Objektum típus
Vagyonérték (Ft)
helyettesítési
amortizáció, ÉCS-2
ÉCS-1 (Ft/év)
költség (Ft)
(Ft/év)
Szennyvízhálózat
1 989 984 850
3 515 864 071
435 605 640
51 787 430
Szennyvíztisztító telep
Földterületek
Összesen

217 185 000

514 200 000

102 222 288

14 484 060

-

-

5 985 790
-

2 221 653 910

4 030 064 071

537 827 928

57 773 221
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Pilis Város Önkormányzatának értékelés fordulónapján, 2019. december 20-án meglévő ivóvízközmű komplex
vagyonértéke:
Újraelőállítási vagy
Éves elszámolható
Éves pótlási költség,
Objektum típus
Vagyonérték (Ft)
helyettesítési
amortizáció, ÉCS-2
ÉCS-1 (Ft/év)
költség (Ft)
(Ft/év)
Ivóvízhálózat
1 267 759 240
2 881 271 000
130 966 864
25 355 185
Vízkitermelés
Vízmű
Földterületek
Összesen

40 542 500

83 400 000

11 298 517

975 348

184 387 238

269 000 000

22 720 311

4 720 718

2 649 740

-

-

-

1 495 338 718

3 233 671 000

164 985 692

31 051 251

Pilis település víziközmű szolgáltatását ellátó, az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközmű törzsvagyon vagyonértéke összesen
3.716.992.628 Ft,
azaz
Hárommilliárd-hétszáztizenhatmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-hatszázhuszonnyolc
forint,
ebből az ivóvízközmű vagyonértéke 1.495.338.718 Ft, a szennyvízközmű 2.221.653.910 Ft.
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8. Pótlási szükségletek előrejelzése
A megfelelő módszertannal elvégzett vagyonértékelés során felállított vagyonleltár alapján,
az objektumonként megállapított pótlási költség és a pótlás várható idejének ismeretében a
műszaki rendszerek jövőben várható rekonstrukciós szükségletei előre jelezhetők. Mivel az
eszközök, objektumok pótlásának konkrét időpontja számos tényező függvénye (pl. üzemvitel,
karbantartás, terhelés, kihasználtság, időjárás stb.), racionális műszaki, 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 „Éves pótlási költség” az objektumok pótlási költsége és várható élettartama alapján
számított érték. Az „Éves elszámolható amortizáció” a megállapított vagyonérték és a leírási
kulcsok alapján számítható. Ez utóbbi maga a számvitelben elszámolható éves
értékcsökkenés, mely a jövőbeni rekonstrukciók legfontosabb, belső fedezetét jelentheti. A
pótlási, rekonstrukciós feladatokra rendelkezésre álló, illetve felhalmozható források konkrét
mértékét a központi árhatósági döntések természetesen befolyásolhatják.
Az alábbi fejezetben ismertetjük a 2020-2070 évek közötti időszakban évenként jelentkező
pótlási szükségletek (objektumok újraelőállítási vagy helyettesítési költségei) mértékét. A
mellékelt részletes vagyonleltár alapján előállított alábbi információ tájékoztató jellegű.
A pótlási szükséglet alapvetően több objektumtípusból tevődik össze:
-

vízműtelep/szennyvíztisztító telep építészet, gépészet, villamos- és irányítástechnika
kutak építészete, gépészet, villamos- és irányítástechnika
víztorony építészet, gépészet, villamos- és irányítástechnika
ivóvíz és szennyvíz gerinchálózat és házi bekötései.
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A diagrammokból jól kivehető, hogy 2041-ben és 2054-ben az előző évekhez képest
nagyságrenddel nagyobb pótlási igény fog jelentkezni, abból kifolyólag, hogy az 1991-ben és
2004-ben épült hálózati szakaszok várhatóan ezekben az években érik el azt a műszaki
állapotot, melynél már feltétlenül indokolt az átfogó rekonstrukció. A többi évben a gépészeti,
elektromos berendezések cseréje/pótlása jelentkezik. A jelenlegi állapot szerint becsülhető
pótlási tervet a mellékletben szerepeltetjük.
A jelen szakvélemény mellékletét képező vagyonleltár alapján a pótlási fedezet kétféle
megközelítésben számítható.
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Éves pótlási költség megoszlása
(ÉCS1)
102 222 288
19%

Szennyvízhálózat
Szennyvíztisztító telep

435 605 640
81%

Éves elszámolható amortizáció megoszlása
(ÉCS2)
5 985 790
10%

Szennyvízhálózat
Szennyvíztisztító telep
51 787 430
90%

Éves pótlási költség megoszlása
(ÉCS1)
22 720 311
14%

11 298 517
7%
Ivóvízhálózat
Vízkitermelés
Vízmű

130 966 864
79%
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Éves elszámolható amortizáció megoszlása
(ÉCS2)
4 720 718
15%
975 348
3%
Ivóvízhálózat
Vízkitermelés
Vízmű

25 355 185
82%

Az ÉCS1 (pótlási költség és a várható élettartam alapján) közelítőleg 165 millió és 538 millió
Ft/év, valamint a számviteli törvény, illetve a számviteli politika alapján elszámolható éves
értékcsökkenés mértéke, mely a jövőbeni rekonstrukciók belső fedezetét jelentheti – ÉCS2 (a
megállapított vagyonérték és a leírási kulcs alapján) közelítőleg 31 millió és 58 millió Ft/év.
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9. Nyilatkozat
A vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak alapján a Salluton Kft. nevében kijelentem,
hogy a
„Közművagyon-értékelési Szakvélemény
Pilis Város ivóvíz- és szennyvíz-közmű vagyonértékének megállapítása”
c. dokumentáció elkészítéséhez a közterületi víziközmű-hálózatra vonatkozó adatokat az
Üzemeltető és a Megrendelő biztosította, azokat tovább nem vizsgáltuk, a
szakvéleményünkben az adatszolgáltatásnak megfelelően használtuk fel. Figyelembe vettük
az Üzemeltető és Megrendelő alapadat szolgáltatásait, és a műszaki vizsgálatok során a
vonatkozó előírásokkal 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 előírásoknak, a
vonatkozó, nemzeti és ágazati szabványok előírásainak, az egyedi műszaki követelményeket
meghatározó jogszabályoknak és szabályzatoknak, azoktól való eltérésre nem volt szükség.
Kijelentjük, hogy a vagyonértékelés során a következőket vettük figyelembe:
•

1/2002.(BK.8.)
BM-EüM-FvM-GM-ISM-KöM-KÖVIM-NKÖM-OM-SZCSM
minisztériumi irányelve

•

víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által
közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet

•

Az önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartásával és adatszolgáltatásával
kapcsolatos feladatokról szóló 1026/2001. (III. 27.) Kormány határozat 2. pontjában és
a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyon nyilvántartási és
adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítására
kiadott 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak
alapján – a Központi Statisztikai Hivatal bevonásával – az önkormányzati ingatlan
vagyon egységes és egyedi értékeléséhez szükséges módszertan.

közös

A vagyonértékelők teljes felelősséggel tartoznak az alábbiak garantálásáért:
•

azért, hogy hozzáértő, képesített személyek, akiket tevékenységük folytatásától nem
tiltottak el valamilyen tényleges, lehetséges, vagy észlelt érdekkonfliktus miatt, vagy
pedig bejelentették, és helyreigazító lépéseket tettek a tervezett feladatok
végrehajtása érdekében.

•

azért, hogy megbízatásuk világosan megfogalmazásra került, egyértelmű
megszövegezésben, valamennyi olyan feltételt megfogalmazván, amely a feladattal
összefügg, a megbízatás összhangban áll a Megrendelő igényeivel és a törvények,
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Mellékletek
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1. számú melléklet: Vagyonleltár és pótlási terv Pilis ivóvízközmű (elektronikus
formában)
2. számú melléklet: Vagyonleltár és pótlási terv Pilis szennyvízközmű (elektronikus
formában)
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