BDL KFT.

Referencia lista 2007-2016

Vagyonértékelési üzletág

Teljesítés éve

Szerződés tárgya

Szerződött fél

Részletes tartalom

2007

Budakeszi - tanácsadás, szakértői
tevékenység

Budakeszi Város Önkormányzata

Budakeszi Város Nagyszénászúg területén víziközmű történt beruházás műszaki,
pénzügyi és jogi szakértői véleményezése az átadás/átvételi eljárás létrejöttéhez.

2008

Szentendre - Vagyonértékelés

Szentendre Város Önkormányzat

Szentendre város vízi-közmű vagyonának jogi- és műszaki állapotfeltárása, állami,
önkormányzati társulási, önálló vagyontárgyak azonosítása, állapotfelmérése,
vagyongazdálkodási és eszközhasználati döntés-előkészítő tanulmánya

2008

Oroszlány - tanácsadás

2008

Biatorbágy - vagyonértékelés

Biatorbágy Vízművek Kft.

Biatorbágy város víziközmű-hálózatának szükséges műszaki állapotfelmérése és
kiértékelése. Nyilvántartási rendszer kialakítása, műszaki állapotfelvétel és
rekonstrukciós- és fejlesztési ütemterv készítése.

2008

Dunaföldvár - tanácsadás

Dunavíz Víz és Csatorna Üzemeltető Kft.

Dunaföldvár város részére szakmai háttéranyagok elkészítése, üzemeltetési
jogviszonyainak, vagyongazdálkodásában történő tanácsadás.

2009

Biatorbágy - vagyonértékelés

Biatorbágy Vízművek Kft.

Biatorbágy város víziközmű tulajdonában lévő víziközmű vagyonának
vagyonértékelését, a fenntartható vagyongazdálkodáshoz szükséges vagyonértékelési
dokumentáció elkészítése.

2009

Biatorbágy - vagyonértékelés
felülvizsgálata

Biatorbágy Vízművek Kft.

Biatorbágy város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú víziközműhálózat vagyonértékének felülvizsgálata.

2009

Kecskéd - vagyonértékelés

Oroszlány Szolgáltató Zrt

Kecskéd önkormányzat víziközmű-hálózat tételes vagyonkataszterének felállítása,
műszaki állapot felmérése, rekonstrukciós tervének elkészítése, a vagyonkezelési
szerződést megalapozó avulással korrigált pótlási érték alapú vagyonértékelése

2009

Budapest - tanácsadás

TECHNOPLOS-AGRICON Konzorcium

KEOP keretében finanszírozott vízi-közmű beruházások tipizálható műszaki
tartalmának és a hozzárendelt fajlagos beruházási és pótlási költségek meghatározása

2009

Nagykáta - tanácsadás

VTK-INNOSYSTEM Zrt.

Tápióság vízi-közmű fejlesztési beruházás előkészítése keretében, üzemeltetési
változatok elemzése és döntés előkészítő tanulmány készítése

L&L Kultúrmérnöki Iroda Kft.

Monorierdő csatornahálózatának valós vagyonértékének megállapítása. Az avulással
korrigált pótlási érték alapú vagyonértékeléséhez szükséges integrált adatbázis
felállítása, valamint a vagyonérték megállapítása, hitelesített értékelési szakvélemény
és az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.

L&L Kultúrmérnöki Iroda Kft.

Gomba csatornahálózatának valós vagyonértékének megállapítása. Az avulással
korrigált pótlási érték alapú vagyonértékeléséhez szükséges integrált adatbázis
felállítása, valamint a vagyonérték megállapítása, hitelesített értékelési szakvélemény
és az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.

L&L Kultúrmérnöki Iroda Kft.

Péteri csatornahálózatának valós vagyonértékének megállapítása. Az avulással
korrigált pótlási érték alapú vagyonértékeléséhez szükséges integrált adatbázis
felállítása, valamint a vagyonérték megállapítása, hitelesített értékelési szakvélemény
és az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.

L&L Kultúrmérnöki Iroda Kft.

Vasad csatornahálózatának valós vagyonértékének megállapítása. Az avulással
korrigált pótlási érték alapú vagyonértékeléséhez szükséges integrált adatbázis
felállítása, valamint a vagyonérték megállapítása, hitelesített értékelési szakvélemény
és az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.

L&L Kultúrmérnöki Iroda Kft.

Csévharaszt csatornahálózatának valós vagyonértékének megállapítása. Az avulással
korrigált pótlási érték alapú vagyonértékeléséhez szükséges integrált adatbázis
felállítása, valamint a vagyonérték megállapítása, hitelesített értékelési szakvélemény
és az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.
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2010

2010

2010

Monorierdő - vagyonértékelés

Gomba - Vagyonértékelés

Péteri - Vagyonértékelés

Vasad - Vagyonértékelés

Csévharaszt - Vagyonértékelés

Oroszlány Szolgáltató Zrt.

Oroszlány város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú víziközműhálózat, műszaki, jogi és számviteli szempontú vagyongazdálkodási és
eszközhasználati döntés-előkészítő tanulmányának elkészítése.

2010

Monor - Vagyonértékelés

Monor Város Önkormányzata

Vagyonértékelési szakvélemény a Monor település szennyvíztisztító-telepének valós
vagyonértékének megállapításáról. Az avulással korrigált pótlási érték alapú
vagyonértékeléséhez szükséges integrált adatbázis felállítása, valamint a vagyonérték
megállapítása, hitelesített értékelési szakvélemény és az Értékelési Tanúsítvány
kiállítása.

2010

Bélmegyer - Vagyonértékelés

Bélmegyer Község Önkormányzata

Bélmegyer vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Pécs - Vagyonértékelés

Tettye Forrásház Zrt

Több szempontú integrált vagyonértékelés elvégzése, vagyonleltár felállítása.

2010

Dombegyház - Vagyonértékelés

Dombegyház Nagyközség
Önkormányzata

Dombegyház vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Eperjes - Vagyonértékelés

Eperjes Község Önkormányzata

Eperjes vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása
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2010

Gádoros - Vagyonértékelés

Gádoros Nagyközség Önkormányzata

Gádoros vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Hunya - Vagyonértékelés

Hunya Közság Önkormányzata

Hunya vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Kertészsziget - Vagyonértékelés

Kertészsziget Község Önkormányzata

Kertészsziget vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Kétsoprony - Vagyonértékelés

Kétsoprony Község Önkormányzata

Kétsoprony vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Kevermes - Vagyonértékelés

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Kevermes vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Kisdombegyház - Vagyonértékelés

Kisdombegyház Község Önkormányzata

Kisdombegyház vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Kötegyán - Vagyonértékelés

Kötegyán Község Önkormányzata

Kötegyán vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Magyardombegyház - Vagyonértékelés

Magyardombegyház Község
Önkormányzat

Magyardombegyház vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű
vagyonértékének egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény,
Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Méhkerék - Vagyonértékelés

Méhkerék Község Önkormányzata

Méhkerék vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Okány - Vagyonértékelés

Okány Község Önkormányzata

Okány vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Örménykút - Vagyonértékelés

Örménykút Község Önkormányzata

Örménykút vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Pusztaföldvár - Vagyonértékelés

Pusztaföldvár Község Önkormányzat

Pusztaföldvár vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Pusztaottlaka - Vagyonértékelés

Pusztaottlaka Község Önkormányzata

Pusztaottlaka vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Sarkadkeresztúr - Vagyonértékelés

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

Sarkadkeresztúr vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Tarhos - Vagyonértékelés

Tarhos Község Önkormányzata

Tarhos vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Sárisáp - Vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt

Sárisáp vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Dág - Vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt

Dág vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének egyenkénti
meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és
Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Héreg - Vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt

Héreg vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Mogyorósbánya - Vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt

Mogyorósbánya vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Súr - Vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt

Súr vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének egyenkénti
meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és
Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

BDL KFT.

Referencia lista 2007-2016

Vagyonértékelési üzletág

Teljesítés éve

Szerződés tárgya

Szerződött fél

Részletes tartalom

2010

Tardos - Vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt

Tardos vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Vértestolna - Vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt

Vértestolna vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Tokodaltáró - Vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt

Tokodaltárói ereszkék és vízbázis több szempontú integrált vagyonértékelése, auditált
könyvvizsgálói záradékkal hitelesítve

2010

Naszály - Vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt

Naszály vagyonkezelési szerződését megalapozó víziközmű vagyonértékének
egyenkénti meghatározása, a hitelesített értékelési szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása

2010

Kazincbarcika - tanácsadás

Szabó Iván ügyvédi iroda

ÉRV Zrt működésének vagyongazdálkodási és műszaki megfelelősség átvilágítása

2010

Szolnok - tanácsadás

Szabó Iván ügyvédi iroda

TRV Zrt működésének vagyongazdálkodási és műszaki megfelelősség átvilágítása

2010

Tatabánya - tanácsadás

Szabó Iván ügyvédi iroda

ÉDV Zrt működésének vagyongazdálkodási és műszaki megfelelősség átvilágítása

2010

Siófok - tanácsadás

Szabó Iván ügyvédi iroda

DRV Zrt működésének vagyongazdálkodási és műszaki megfelelősség átvilágítása

2010

Vác - tanácsadás

Szabó Iván ügyvédi iroda

DMRV Zrt működésének vagyongazdálkodási és műszaki megfelelősség átvilágítása

2011

Hortobágy - Vagyonértékelés

Hortobágy község Önkormányzata

Hortobágy település víziközmű szolgáltatását ellátó víziközmű vagyon több szempontú
integrált vagyonértékelése

2011

Tát - Vagyonértékelés

Tát Nagyközség Önkormányzata

Tát Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő szennyvízcsatorna hálózat,
valamint résztulajdonában lévő szennyvíztisztító telep közművagyon több szempontú
integrált vagyonérétkelése

2011

Tokod Nagyközség - vagyonértékelés

Tokod Nagyközség Önkormányzata

Tokod Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő szennyvízcsatorna hálózat,
valamint résztulajdonában lévő szennyvíztisztító telep közművagyon több szempontú
integrált vagyonértékelése.

2011

Békéscsaba - tanácsadás

Báékés Megyei vízművek Zrt.

Békés Megyei Vízmű Zrt részére integrált üzemviteli rendszer szükséges
alábontásához szakértői közreműködés, valamint a vagyonleltárban szereplő tételek
bontása pótlási költség, állagmutató, vagyonérték, éves amortizáció alapján

2011

Szombathely - tanácsadás

Szabó Iván ügyvédi iroda

Vasivíz Zrt működésének, üzletvitelének, gazdálkodásának műszaki és
vagyongazdálkodási átvilágítása

2011

Siófok - tanácsadás

Szabó Iván ügyvédi iroda

DMRV (Dunamenti Regionális Vízmű Zrt) működésének, üzletvitelének,
gazdálkodásának műszaki és vagyongazdálkodási átvilágítása

2011

Komló - tanácsadás

Szabó Iván ügyvédi iroda

Komló-Víz Kft működésének, üzletvitelének, gazdálkodásának műszaki és
vagyongazdálkodási átvilágítása

2011

Budapest - tanácsadás

FCSM Zrt.

Dinamikus Költségelemzési Útmutató (DCC- Dynamic Cost Comparison) alapján a
költséghatékonyság céljának elérése és a rendelkezésre álló források
felhasználásának optimalizálása érdekében, a tervezési és döntés előkészítési
folyamat támogatására változatelemzés készítése

2012

Kisbér - Hánta - vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt.

Kisbér - Hánta település tulajdonában lévő szennyvízcsatorna hálózat, valamint
szennyvíztisztító telep közművagyon több szempontú integrált vagyonértékelése.

2012

Zalabér - vagyonértékelés

Aquazala Kft.

A Zalabéri kisregionális vízmű által ellátott települések ivóvíz szolgáltatását biztosító
víziközmű törzsvagyon vagyonértékelése.

2012

Rózsaszentmárton - vagyonértékelés,
gördülő rekonstrukciós terv

Rózsaszentmárton Önkormányzat

Rózsaszentmárton Önkormányzata, KEOP szennyvízelvezetés és tisztítás pályázat
kedvezményezettjeként a támogatási szerződés módosítása érdekében végzett
vagyonértékelés, pótlási terv felállítása.

BDL KFT.

Referencia lista 2007-2016

Vagyonértékelési üzletág

Teljesítés éve

Szerződés tárgya

Szerződött fél

Részletes tartalom

2012

Hajdúböszörmény - cégátvilágítás

Hajdúböszörmány Város Önkormányzata

Hajdúböszörmény jelenlegi víziközmű-szolgáltatását ellátó üzemeltető szervezet
vagyongazdálkodási és műszaki átvilágítása.

Északdunántúli Vízmű Zrt.

„Tatai szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítését a BDL Kft. végezte el a KEOP1.2.0/2F/09-2010-0034 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló valamint a
meglévő szennyvíz víziközművekre vonatkozóan.

2012

Tata vagyonértékelés

2012

Baj vagyonértékelése

Északdunántúli Vízmű Zrt.

„Tatai szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítését a BDL Kft. végezte el a KEOP1.2.0/2F/09-2010-0034 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló valamint a
meglévő szennyvíz víziközművekre vonatkozóan.

2013

Vasvár - vagyonértékelés

Vasvár Város Önkormányzata

Vasvár agglomeráció érintett víziközművek vagyonértékelésének elkészítése

2013

Mezőfalva - Vagyonértékelés

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata

Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag közművek vagyonértékelése, valamint a
vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási
Terv elkészítése.

2013

Tatabánya - Vagyonértékelés

Északdunántúli Vímű ZRt.

A tatabányai szennyvíztisztító telep által érintett közművek vagyonértékelése,
valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához
szükséges Pótlási Terv elkészítése.

2013

Piliscsaba vagyonértékelés

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat

Piliscsaba település tulajdonában lévő víziközmű vagyon több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, hitelesített Közművagyonértékelés Szakvélemény, Értékelési tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány és
Könyvvizsgálói tanúsítvány kiállítása

2013

Hatvan - vagyonértékelés

Hatvan Város Önkormányzat

Vagyonértékelés, strukturált vagyonleltár felállítása, hitelesített Értékelési
szakvélemény, Értékelési tanúsítvány és Könyvvizsgálói tanúsítvány kiállítása

2013

Pécel - vagyonértékelés

Pécel Város Önkormányzata

A „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0028 kódszámú, „Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú
megoldása” tárgyú projekthez érintett közművek vagyonértékelése, valamint a
vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási
Terv elkészítése.

2013

Makó - vagyonértékelés

Önkormányzati Társulás Makó Város és
Térsége Szennyvízcsatornázásának és
Szennyvíztisztításának Megvalósítására

A Makó város és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekthez
kapcsolódóan a támogatás arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Keszthely szennyvíztisztító telep kapacitás bővítése és kapcsolódó iszapkezelő
létesítményének építése” tárgyú KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú
projekttel érintett közművek vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján
Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

2013

2013

2013

Keszthely - vagyonértékelés

Révfülöp - vagyonértékelés

Vonyarcvashagy - vagyonértékelés

2013

Balatonederics - vagyonértékelés

Dunántúli Regionális vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

2013

Alsópáhok - vagyonértékelés

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

2013

2013

2013

2013

2013

Balatongyörök - vagyonértékelés

Cserszegtomaj - vagyonértékelés

Felsőpáhok - vagyonértékelés

Gyenesdiás - vagyonértékelés

Hévíz - vagyonértékelés

BDL KFT.

Referencia lista 2007-2016
Teljesítés éve

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Szerződés tárgya

Karmacs - vagyonértékelés

Nemesbük - vagyonértékelés

Nemesvita - vagyonértékelés

Rezi - vagyonértékelés

Sármellék - vagyonértékelés

Szentgyörgyvár - vagyonértékelés

Vindornyafok - vagyonértékelés

Zalavár - vagyonértékelés

Balatonszepezd - vagyonértékelés

Kővágóörs - vagyonértékelés

Vagyonértékelési üzletág

Szerződött fél

Részletes tartalom

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

2013

Zánka - vagyonértékelés

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP1.2.0/2F/09-11-2011-0011 azonosító számú projekttel érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése.

2013

Nagyvenyim - vagyonértékelés

Nagyvenyim Község Önkormányzata

„Nagyvenyim település ivóvíz víziközmű vagyon több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, hitelesített Értékelési
Szakvélemény, Értékelési tanúsítvány és Könyvvizsgálói tanúsítvány kiállítása”

2013

Hajdúböszörmény - vagyonértékelés

A „Hajdúböszörmény III. ütem és Bodaszőlő II. ütem szennyvízcsatornázás
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázathoz kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok
elkészítése”

2013

Csenger - vagyonértékelés

Csenger Város Önkormányzata

A „Csenger Városban szennyvízközmű építése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0002
azonosító jelű projekttel érintett közművek vagyonértékelése, valamint a
vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási
Terv elkészítése.”

2013

Oroszlány - vagyonértékelés

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

A „Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű-vagyon meglévő
vagyonleltárának, illetve a szennyvíz ágazathoz kapcsolódó működtető vagyon
felülvizsgálata tárgyú feladatot a BDL Kft. végezte el.

Tettye Forrásház Zrt.

A Vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó, vagyonkezelési üzemeltetési
szerződéses jogviszony engedélyeztetéséhez szükséges több szempontú integrált
vagyonértékelés elvégzése vagyonleltár felállítása, hitelesített Közművagyon-értékelés
Szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása a
Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett víziközmű törzsvagyonról.

Tettye Forrásház Zrt.

A Vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó, vagyonkezelési üzemeltetési
szerződéses jogviszony engedélyeztetéséhez szükséges több szempontú integrált
vagyonértékelés elvégzése vagyonleltár felállítása, hitelesített Közművagyon-értékelés
Szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása a
Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett víziközmű törzsvagyonról.

Tettye Forrásház Zrt.

A Vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó, vagyonkezelési üzemeltetési
szerződéses jogviszony engedélyeztetéséhez szükséges több szempontú integrált
vagyonértékelés elvégzése vagyonleltár felállítása, hitelesített Közművagyon-értékelés
Szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása a
Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett víziközmű törzsvagyonról.

Tettye Forrásház Zrt.

A Vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó, vagyonkezelési üzemeltetési
szerződéses jogviszony engedélyeztetéséhez szükséges több szempontú integrált
vagyonértékelés elvégzése vagyonleltár felállítása, hitelesített Közművagyon-értékelés
Szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása a
Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett víziközmű törzsvagyonról.

Tettye Forrásház Zrt.

A Vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó, vagyonkezelési üzemeltetési
szerződéses jogviszony engedélyeztetéséhez szükséges több szempontú integrált
vagyonértékelés elvégzése vagyonleltár felállítása, hitelesített Közművagyon-értékelés
Szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása a
Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett víziközmű törzsvagyonról.

2013

2013

2013

2013

2013

Pécs - Vagyonértékelés felülvizsgálat

Kővágószőlős - vagyonértékelés

Pellérd vagyonértékelése

Kozármisleny - vagyonértékelés

Kökény - vagyonértékelés

BDL KFT.

Referencia lista 2007-2016
Teljesítés éve

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Szerződés tárgya

Gyód - vagyonérétkelés

Aranyosgadány - vagyonértékelés

Keszü - vagyonértékelés

Bakonya - vagyonértékelés

Bicsérd - vagyonértékelés

Zók - vagyonértékelés

Túrony- vagyonértékelés

Boda - vagyonértékelés

Cserkút - vagyonértékelés

Kővágótöttös - vagyonértékelés

Dombóvár - vagyonértékelés

Attala - vagyonértékelés

Csibrák - vagyonértékelés

Csikóstőttős - vagyonértékelés

Dalmand - vagyonértékelés

Vagyonértékelési üzletág

Szerződött fél

Részletes tartalom

Tettye Forrásház Zrt.

A Vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó, vagyonkezelési üzemeltetési
szerződéses jogviszony engedélyeztetéséhez szükséges több szempontú integrált
vagyonértékelés elvégzése vagyonleltár felállítása, hitelesített Közművagyon-értékelés
Szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása a
Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett víziközmű törzsvagyonról.

Tettye Forrásház Zrt.

A Vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó, vagyonkezelési üzemeltetési
szerződéses jogviszony engedélyeztetéséhez szükséges több szempontú integrált
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Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett víziközmű törzsvagyonról.
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szerződéses jogviszony engedélyeztetéséhez szükséges több szempontú integrált
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Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett víziközmű törzsvagyonról.
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szerződéses jogviszony engedélyeztetéséhez szükséges több szempontú integrált
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Tettye Forrásház Zrt.

A Vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó, vagyonkezelési üzemeltetési
szerződéses jogviszony engedélyeztetéséhez szükséges több szempontú integrált
vagyonértékelés elvégzése vagyonleltár felállítása, hitelesített Közművagyon-értékelés
Szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállítása a
Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett víziközmű törzsvagyonról.

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

BDL KFT.
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Szerződés tárgya

Döbrököz - vagyonértékelés

Gyulaj - vagyonértékelés

Jágónak - vagyonértékelés

Kapospula - vagyonértékelés

Kaposszekcső - vagyonértékelés

Kercseliget - vagyonértékelés

Kocsola - vagyonértékelés

Kurd - vagyonértékelés

Lápafő - vagyonértékelés

Szabadi - vagyonértékelés

Szakcs - vagyonértékelés

Várong - vagyonértékelés

Vagyonértékelési üzletág

Szerződött fél

Részletes tartalom

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

DOmbóvár és Környéke víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

DOmbóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

Dombóvár és Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

„A Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kercseliget, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szabadi,
Szakcs, Várong települések ivóvízközmű, illetve Csikóstőttős, Kapospula,
Kaposszekcső, Kurd települések szennyvíz közművének több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, Vagyonértékelési Szakvélemény
elkészítése, benne foglalva az Értékelési Tanúsítvány kiállítása.”

2013

Hodász - vagyonértékelés

Hodász Nagyközség Önkormányzata

"Hodász Nagyközésg Szennyvízcsatornázásának és Szennyvíztisztító telepének
kiépítése" című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046 azonosító jelű projekttel érintett
közművek vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő fejlesztési
Terv összeállításhoz szükséges Pótlási Terv készítése tárgyú feladat.

2013

Érd - vagyonértékelése

Érd és Térsége Társulás

Vállalkozási szerződés „az Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és
bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” c. KEOP-1.2.0/2F-2009-0001
projekthez kapcsolódóan szennyvíz közművagyon értékelésére.

2013

Diósd - vagyonértékelés

Érd és Térsége Társulás

Vállalkozási szerződés „az Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és
bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” c. KEOP-1.2.0/2F-2009-0001
projekthez kapcsolódóan szennyvíz közművagyon értékelésére.

2013

Tárnok - vagyonértékelés

Érd és Térsége Társulás

Vállalkozási szerződés „az Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és
bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” c. KEOP-1.2.0/2F-2009-0001
projekthez kapcsolódóan szennyvíz közművagyon értékelésére.

2013

Alsópetény vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

BDL KFT.
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2013

Balassagyarmat település
víziközműveinek vagyonértékelése

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Bánk vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Becske vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Bercel vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Berkenye vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Borsosberény vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Cserháthaláp vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Cserhátsurány vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Csesztve vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Csitár vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Debercsény vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Dejtár vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Diósjenő vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Drégelypalánk - vagyonértékelése

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Érsekvadkert vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Felsőpetény vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Galgaguta vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Herencsény vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Hont vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Horpács vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Hugyag vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Iliny vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Ipolyvece vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Keszeg vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

BDL KFT.

Referencia lista 2007-2016

Vagyonértékelési üzletág

Teljesítés éve

Szerződés tárgya

Szerződött fél

Részletes tartalom

2013

Kétbodony vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Kisecset vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Legénd vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Magyarnándor vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Mohora vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Nagyoroszi vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Nézsa vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Nógrád vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Nógrádkövesd vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Nógrádmarcal vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Nógrádsáp vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Nőtincs vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Őrhalom vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Ősagárd vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Patak vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Patvarc vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Pusztaberki - vagyonértékelése

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Rétság vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Romhány vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Szanda - vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Szátok vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Szécsénke vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Szente vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Szügy vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Terény vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

BDL KFT.
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2013

Tereske vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Tolmács vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

2013

Vanyarc vagyonértékelés

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

A település tulajdonában lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó, átfogó vagyonértékelés
elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár felállítása

Dunakanyari Csatornázási Társulás

A „Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának
bővítése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 projekttel érintett Önkormányzati tulajdonú
szennyvíz víziközmű vagyon vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a
Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése

Dunakanyari Csatornázási Társulás

A „Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának
bővítése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 projekttel érintett Önkormányzati tulajdonú
szennyvíz víziközmű vagyon vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a
Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése

Dunakanyari Csatornázási Társulás

A „Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának
bővítése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 projekttel érintett Önkormányzati tulajdonú
szennyvíz víziközmű vagyon vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a
Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése

2013

2013

2013

Szentendre vagyonértékelése

Leányfalu vagyonértékelése

Szigetmonostor vagyonértékelése

2013

Pócsmegyer vagyonértékelés

Dunakanyari Csatornázási Társulás

A „Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának
bővítése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 projekttel érintett Önkormányzati tulajdonú
szennyvíz víziközmű vagyon vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a
Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése

2013

Kisoroszi vagyonértékelése

Fővárosi Vízművek Zrt.

„Kisoroszi települések ivóvízellátását biztosító víziközmű vagyonának több
szempontú, integrált vagyonértékelése”

2013

Kisoroszi vagyonértékelése

Fővárosi Vízművek Zrt.

Kisoroszi szennyvízelvezetését biztosító víziközmű vagyonának több szempontú,
integrált vagyonértékelése

2013

Érd vagyonértékelése

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és
Szennyvíztisztítási Önkormányzati
Társulás

Vállalkozási szerződés „az Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és
bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” c. KEOP-1.2.0/2F-2009-0001
projekthez kapcsolódóan szennyvíz közművagyon értékelésére

Diósd vagyonértékelése

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és
Szennyvíztisztítási Önkormányzati
Társulás

„Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és
szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” tárgyú KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító
számú projekttel érintett közművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási
Terv elkészítése

2013

Tárnok vagyonértékelése

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és
Szennyvíztisztítási Önkormányzati
Társulás

„Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és
szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” tárgyú KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító
számú projekttel érintett közművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási
Terv elkészítése

2013

Tököl - vagyonértékelés

Tököl Város Önkormányzata

„Ivóvíz közművagyontárgyakra vonatkozó vagyonértékelés”

2013

Tököl - vagyonértékelés

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás

„KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0075 projektekhez kapcsolódóan közművagyon értékelése”

2013

Halásztelek - vagyonértékelés

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás Zrt.

„KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0075 projektekhez kapcsolódóan közművagyon értékelése”

2013

Szigetcsép - vagyonértékelés

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás Zrt.

„KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0075 projektekhez kapcsolódóan közművagyon értékelése”

2013

Szigetújfalu - vagyonértékelés

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás Zrt.

„KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0075 projektekhez kapcsolódóan közművagyon értékelése”

2013

Szigethalom - vagyonértékelés

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás Zrt.

„KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0075 projektekhez kapcsolódóan közművagyon értékelése”

2013

Zalaszentgrót város, Almásháza, Bazsi,
Döbröce, Kehidakustány, Kisgörbő,
Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa,
Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Sénye,
Sümegcsehi, Szalapa, Kallósd,
Szentgyörgyvár, Tilaj, Vindornyalak,
Vindornyaszőlős, Zalacsány, Zalaszántó,
Zalaszentlászló vagyonértékelése

Aquazala Kft.

A községek önkormányzatainak és a Magyar Állam osztatlan közös tulajdonát képező
(ellátásért felelős: Zalaszentgrót Város Önkormányzata) ivóvíz víziközmű (összefoglaló
nevén: Zalaszentgróti Regionális Ivóvízközmű-rendszer) vagyon több szempontú
integrált vagyonértékelése a vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó és az
üzemeltetési szerződés mellékletét képező, több szempontú integrált vagyonértékelés
elkészítése, a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközműszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM
rendelet alapján”akó vagyonértékelése

2013

Makó vagyonértékelése

Önkormányzati Társulás Makó Város és
Térsége Szennyvízcsatornázásának és
Szennyvíztisztításának Megvalósítására

„Makó város és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekthez
kapcsolódóan a támogatás arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése”,
KEOP-1.2.0/2F-2008-0001 azonosító számú KEOP beruházásban

2013

Földeák vagyonértékelése

Önkormányzati Társulás Makó Város és
Térsége Szennyvízcsatornázásának és
Szennyvíztisztításának Megvalósítására

„Makó város és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekthez
kapcsolódóan a támogatás arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése”,
KEOP-1.2.0/2F-2008-0001 azonosító számú KEOP beruházásban

2013

BDL KFT.
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2013

Kiszombor vagyonértékelése

Önkormányzati Társulás Makó Város és
Térsége Szennyvízcsatornázásának és
Szennyvíztisztításának Megvalósítására

Makó város és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekthez
kapcsolódóan a támogatás arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése” ,
a KEOP-1.2.0/2F-2008-0001 azonosító számú KEOP beruházásban megvalósuló

2013

Magyarcsanád vagyonértékelése

Önkormányzati Társulás Makó Város és
Térsége Szennyvízcsatornázásának és
Szennyvíztisztításának Megvalósítására

„Makó város és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekthez
kapcsolódóan a támogatás arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése” ,
a KEOP-1.2.0/2F-2008-0001 azonosító számú KEOP beruházásban megvalósuló

Kisapostag vagyonértékelése

Mezőfalva és Térsége
Szennyvízberuházó Önkormányzati
Társulás

„Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának
bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0042 azonosítószámú projekttel érintett
közművek vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési
Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése megbízási szerződés
keretében”

Baracs vagyonértékelése

Mezőfalva és Térsége
Szennyvízberuházó Önkormányzati
Társulás

„Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának
bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0042 azonosítószámú projekttel érintett
közművek vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési
Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése megbízási szerződés
keretében”

Nagyvenyim vagyonértékelése

Mezőfalva és Térsége
Szennyvízberuházó Önkormányzati
Társulás

„Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának
bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0042 azonosítószámú projekttel érintett
közművek vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési
Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése megbízási szerződés
keretében”

2013

2013

2013

2013

Alsónémedi - vagyonértékelés

Alsónémedi Község Önkormányzata

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközmű vagyon
több szempontú integrált vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása,
hitelesített Értékelési Szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány kiállítása a 24/2013
(V.29.) NFM rendeletnek megfelelően”

2013

Bakóca vagyonértékelés

Bakóca Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2014

Gödöllő vagyonértékelés

Gödöllő Város Önkormányzata

Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése

2012

Gönyű CBA vagyonértékelés

Gönyű és Nagyszentjános települések
Szennyvíz-csatornázása Önkormányzati
Társulása

„Gönyű-Nagyszentjános települések szennyvízcsatornázása, az összegyűjtött
szennyvizek átvezetése a
győri szennyvíztisztító telepre” tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó költséghaszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint
a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére,
továbbá a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére”

2014

Komárom felülvizsgálat

Komárom-Ács Vízmű Kft.

„A Komárom város víziközmű-szolgáltatást jelenleg ellátó Komárom-Ács Vízmű Kft.
üzemeltető szervezet tulajdonában lévő működtető vagyon felülvizsgálata”

Mórichida vagyonértékelés

PANNON-VÍZ Víz Csatornamű és Fürdő
Zrt.

Mórichida, Árpás, Rábaszentmiklós, valamint Gyarmat Önkormányzatának
tulajdonában lévő víziközmű vagyon több szempontú integrált vagyonértékelése,
strukturált vagyonleltár felállítása, hitelesített Értékelési Szakvélemény, Értékelési
Tanúsítvány, valamint Független Könyvvizsgálói Jelentés kiállítása

2014

„Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése ” (azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-20100058) megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának
előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésére, továbbá a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv
készítésére

2014

Nagykálló CBA vagyonértékelés

Nagykálló Város Önkormányzata

2014

Nagykovácsi vagyonértékelés

Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata

A „Vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó vagyonértékelés elvégzése
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat víziközmű vagyonáról”

Orosháza Város Önkormányzata

„Az Orosháza város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című KEOP1.2.0/2F/09-2010-0070 azonosítószámú projektben érintett közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a gördülő fejlesztési terv
összeállításához szükséges pótlási terv elkészítése.”

2014

Orosháza vagyonértékelés

2014

Piliscsaba vagyonértékelés

Piliscsaba Város Önkormányzat

Piliscsaba település tulajdonában lévő víziközmű vagyon több szempontú integrált
vagyonértékelése, strukturált vagyonleltár felállítása, hitelesített Közművagyonértékelés Szakvélemény, Értékelési tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány
kiállítása

2013

Palé vagyonértékelés

Palé Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2013

Pécel vagyonértékelés

Pécel Város Önkormányzata

„KEOP-1.2.0/09-11-2011-0028 kódszámú, „Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú
megoldása” tárgyú projekthez érintett közművek vagyonértékelése, valamint a
vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához szükséges Pótlási
Terv elkészítését

2013

Pilisvörösvár - vagyonértékelés

Pilisvörösvár Város Önkormányzat

A „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036” kódszámú, „Pilisvörösvár város csatornahálózatának
és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódóan a meglévő,
és fejlesztendő műszaki rendszer vagyonértékelése

2014

Rózsaszentmárton

Rózsaszentmárton Község
Önkormányzata

„Rózsaszentmárton község szennyvízelvezetése és tisztítása” projekttel érintett
közművek vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési
Terv összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése”

BDL KFT.
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2013

Szágy - vagyonértékelés

Szágy Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2014

Solymár - vagyonértékelés

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése című KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001
számú pályázatban megvalósításhoz kapcsolódó költség-haszon elemzés
módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére

2013

Tormás - vagyonértékelés

Tormás Közésg Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

Északdunántúli Vízmű Zrt.

A "Tatai szennyvíztisztító telep fejlesztése" projekttel érintett közművek
vagyonértékelése,
valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához
szükséges Pótlási Terv elkészítését.

2012

Tata - vagyonértékelés

2011

Tatabánya - vagyonértékelés

Északdunántúli Vízmű Zrt.

Tatabányai szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekttel érintett közművek
vagyonértékelése,
valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv összeállításához
szükséges Pótlási Terv elkészítését

2011

Tiszagyulaháza - vagyonértékelés

Tiszagyulaháza Nagyközség
Önkormányzata

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű rendszer,
valamint résztulajdonában lévő szennyvíztisztítitó telep közművagyon több szempontú
integrált vagyonértékelése

2011

Tokod - vagyonértékelés

Tokod Nagyközség Önkormányzata

Tokod Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő szennyvízcsatorna hálózat,
valamint résztulajdonában lévő szennyvíztisztító telep közművagyon több szempontú
integrált vagyonértékelése

2011

Újtikos - vagyonértékelés

Újtikos Nagyközség Önkormányzata

Újtikos Község Önkormányzata tulajonában lévő víziközmű rendszer, valamint
résztulajdonában lévő
szennyvíztisztító telep közművagyon több szempontú integrált vagyonértékelése

2014

Újhartyán - vagyonértékelés

Újhartyán Város Önkormányzata

„Újhartyán Város Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközmű vagyon több
szempontú integrált vagyonértékelése és strukturált vagyonleltárának elkészítése,
Értékelési Szakvélemény, Könyvvizsgálói záradék és hitelesített Értékelési Tanúsítvány
kiállítása

2013

Varga - vagyonértékelés

Varga Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2013

Vázsnok - vagyonértékelés

Vázsnok Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2013

Vasvár - vagyonértékelés

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A „Vasvár agglomeráció szennyvízelvezetés és tisztítás” (projekt azonosító: KEOP1.2.0/2F/09-2010-0033) projekttel érintett víziközművek-vagyon (továbbiakban:
közművagyon) értékelésének elkészítése

2014

Zalalövő - vagyonértékelés

AQUAZALA Kft.

Zalalövő város, Csöde, Felsőjánosfa, Szőce községek osztatlan közös tulajdonát
képező (ellátásért felelős: Zalalövő Város Önkormányzata) szennyvíz víziközmű
(összefoglaló nevén: Zalalövői Regionális Szennyvízközmű-rendszer) és a Zalalövő
város, Kozmadombja, Kálócfa községek osztatlan közös tulajdonát képező (ellátásért
felelős: Zalalövő Város Önkormányzata) szennyvíz víziközmű (összefoglaló nevén:
„Zalalövő II-es ütem” szerinti szennyvízközmű-rendszer ) vagyonok több szempontú
integrált vagyonértékelése a vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó és az
üzemeltetési szerződés mellékletét képező, több szempontú integrált vagyonértékelés
elkészítése feladatok elvégzésére”

2014

Budaörs - vagyonértékelés

Budaörs Város Önkormányzata

Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközmű vagyon több
szempontú integrált vagyonértékelésének és a strukturált vagyonleltárnak felállítása,
Értékelési Szakvélemény, és hitelesített Értékelési Tanúsítvány kiállítása

2013

Fábiánsebestyén - vagyonértékelés

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat

„Fábiánsebestyén település szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének kiépítése”
című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0079 számú projektben Közművagyon-értékelés
elvégzésére”

Pálháza Város Önkormányzat

„KEOP-1.2.0/B/10-2010-0067 Pálháza Város szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” projekttel érintett Pálháza Város tulajdonában lévő közművek
vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítése

2014

Pálháza - vagyonértékelés

2014

Nagypáli - vagyonértékelés

AQUAZALA Kft.

A Nagypáli község tulajdonát képező ivóvíz víziközmű vagyon több szempontú
integrált vagyonértékelése a vagyongazdálkodási döntéshozatalt megalapozó és az
üzemeltetési szerződés mellékletét képező, több szempontú integrált vagyonértékelés
elkészítése, a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközműszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM
rendelet alapján”akó vagyonértékelése

2014

Állami tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése

ÉRV Zrt.

ÉRV Zrt üzemeltetésében lévő állami tulajdonú víziközművek vagyonértékelése, 170
település - vagyonértékelés

2014

Állami tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése

DRV Zrt.

DRV Zrt üzemeltetésében lévő állami tulajdonú víziközművek vagyonértékelése, 165
település - vagyonértékelés

2014

Állami tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése

DMRV ZRt.

DMRV Zrt üzemeltetésében lévő állami tulajdonú víziközművek vagyonértékelése, 66
település - vagyonértékelés

2014

Állami tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése

ÉDV Zrt.

ÉDV Zrt üzemeltetésében lévő állami tulajdonú víziközművek vagyonértékelése, 60
település - vagyonértékelés

BDL KFT.
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2014

Állami tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése

TRV Zrt.

TRV Zrt üzemeltetésében lévő állami tulajdonú víziközművek vagyonértékelése, 19
település - vagyonértékelés

2013

Baranyaszentgyörgy - vagyonértékelés

Baranyaszentgyörgy Község
Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2013

Felsőegerszeg - vagyonértékelés

Felsőegerszeg Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2013

Gödre - vagyonértékelés

Gödre Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2013

Kisbeszterce - vagyonértékelés

Kisbeszterce Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2013

Meződ - vagyonértékelés

Meződ Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2013

Mindszentgodisa - vagyonértékelés

Mindszentgodisa Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2013

Oroszló - vagyonértékelés

Oroszló Község Önkormányzata

„Sásd és térségéhez tartozó települések vagyonértékelésének elkészítése”

2015

Önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése

ÉRV Zrt.

ÉRV Zrt üzemeltetésében lévő önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése, 262 település - vagyonértékelés

2015

Önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése

DRV Zrt.

DRV Zrt üzemeltetésében lévő önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése, 358 település - vagyonértékelés

2015

Önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése

DMRV Zrt.

DMRV Zrt üzemeltetésében lévő önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése, 37 település - vagyonértékelés

2015

Önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése

ÉDV Zrt.

ÉDV Zrt üzemeltetésében lévő önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése, 74 település - vagyonértékelés

2015

Önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése

TRV Zrt.

TRV Zrt üzemeltetésében lévő önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelése, 159 település - vagyonértékelés

2015

Siófok, Balatonföldvár, Zamárdi,
Balatonendréd

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és
Tisztítás Megvalósítását Célzó
Önkormányzati Társulás

Vállalkozási szerződés a Siófoki Szennyvízelvezetési Agglomerációban meglévő és
üzemelő, szennyvízközmű-rendszer elemeinek, továbbá a „Siófoki szennyvízelvezetési
agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” elnevezésű KEOP-1.2.0/09-112012-0014 azonosító számú projekt keretén belül létesülő szennyvízközmű elemekre
vonatkozó közművagyon értékelésére, továbbá a vagyonértékelés eredményeire
épülő pótlási terv készítésére” tárgyú vagyonértékeléshez kapcsolódóan.

2016

Törökbálint ipari park
vagyonértékelés

Bécs-Buda 97 Kft.

Törökbálint, Vállalkozói terület – Bevásárló Központ – csapadékvíz-elvezető
rendszerének vagyonértékelését

2016

Alsónémedi felülvizsgálat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

„Alsónémedi szennyvíztisztító-telepének korszerűsítése és bővítése” KEOP projekttel
megvalósult szennyvíztisztító-telep korábbi vagyonértékelésének felülvizsgálata

2016

Pécel felülvizsgálat

Pécel Város Önkormányzata

„Pécel szennyvíz tisztításának hosszú távú megoldása” tárgyú projekttel érintett
közművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási Terv felülvizsgálata

