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Előterjesztés tárgya: A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének megvitatása 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-

szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel 

– víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. 

A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

 

Minden év szeptember 15-ig kell az önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: 

Hivatal) benyújtani.  

 

A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak 

végrehajtását ellenőrzi. 

 

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság önkormányzati 

meghatalmazás alapján vállalja, hogy az önkormányzat víziközmű-vagyonára a 2017-2031. évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elkészíti. 

 

A meghatalmazás arra is kiterjed, hogy az önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján összeállított 

Gördülő Fejlesztési Tervet a BAKONYKARSZT Zrt. jóváhagyásra benyújtsa a Hivatalhoz, valamint 

kiterjed továbbá arra is, hogy a Zrt. az önkormányzatot a Hivatal Gördülő Fejlesztési Terv 

jóváhagyására irányuló eljárásában képviselje. 

 

A Zrt. megbízása esetén a szükséges adatokat 2016. március 31. napjáig kell szolgáltatni a Zrt. felé az 

aláírt meghatalmazások megküldése mellett.  

 

Fentiekkel összefüggésben indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.    

 

Veszprémfajsz, 2016. február 23.  

 

                                                                                      Fertig József 

                                                                                      polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

    /2016. (II. 29.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 17. sorszámú 11-

21430-1-001-00-00 MEKH kóddal rendelkező Veszprémfajsz ivóvízellátó víziközmű-

rendszer, valamint az 56. sorszámú 21-11767-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 
Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) 

bekezdése szerinti, a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtásával 

a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bízza 

meg.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására. 

 

A meghatalmazás kiterjed a terv elkészítésére és a Vksztv., valamint a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-

2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek a Magyar Energetikai és Közmű-
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szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, továbbá a terv jóváhagyására irányuló 

eljárásban az  önkormányzat képviseletére.  

Határidő: 2016. március 31. a szükséges adatszolgáltatásra, valamint az aláírt 

meghatalmazás BAKONYKARSZT Zrt. részére történő megküldésére 

Felelős: Fertig József polgármester 

 

 

 

MEGHATALMAZÁS 

(tervezet) 

 

Alulírott Veszprémfajsz Község Önkormányzata (cím: 8248, Veszprémfajsz, Fő u. 57., 

törzsszám: 21430, képviseli: Fertig József polgármester) képviselője, mint  

 

a 17. sorszámú 11-21430-1-001-00-00 MEKH kóddal rendelkező Veszprémfajsz 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer, valamint  

az 56. sorszámú 21-11767-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező Veszprém 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse 
 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….…/2016. (II. 29.) számú 

határozata alapján meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41.; adószám: 11338024-2-

19; képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti 2017-2031. évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségeit Veszprémfajsz Község 

Önkormányzata helyett és nevében teljesítse. 

 

E meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-

2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzatot 

képviselje. 

 

Dátum: 2016. ……………………….. 

 

  ......................................  

 Fertig József 

 polgármester 

 

Jelen meghatalmazásban foglaltakat elfogadom. 

 

 

  ......................................  

 Kugler Gyula 

 vezérigazgató 

 BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 

 Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 


