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Előterjesztés tárgya: 
A 2018. és 2032. évek közötti időszakra 

elkészített Gördülő Fejlesztési Tervek 

véleményezése 

Előterjesztő 

megnevezése:  
Fertig József polgármester 

Az előterjesztést 

készítette:  
                                              Kötél Krisztina jegyző 

Iktatószám:  21-189/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  A Gördülő Fejlesztési Tervek tervezetei írásban mellékelve.  

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
                           

Egyeztetve, megtárgyalva: --- 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

(1) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell 

készíteni.  

 

A Képviselő-testület a 31/2017. (III. 21.) és a 32/2017. (III. 21.) számú határozataival 

meghatalmazta a BAKONYKARSZT Zrt.-t az önkormányzat víziközmű-vagyona 

vonatkozásában a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével. 

 

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

összeállított Gördülő Fejlesztési Tervet a BAKONYKARSZT Zrt. jóváhagyásra benyújtsa a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal), valamint 

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

jóváhagyására irányuló eljárásában képviselje. 

 

A BAKONYKARSZT Zrt. szakemberei az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás 

figyelembevételével elkészítették mind az ivóvíz-szolgáltatás, mind a szennyvízelvezetés és – 

tisztítás ágazatok vonatkozásában a Gördülő Fejlesztési Tervet 2018. és 2032. évek közötti 

időszakra vonatkozóan.  

 

A Vksztv. 11. § (4) bekezdésében, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) 

Korm.rendelet 90/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján javaslom a jelen előterjesztés 

mellékletét képező Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyását.  

 

Határozati javaslat:  

 

     /2017. (VIII. 23.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. és 

2032. évek közötti időszakra elkészített, mind az ivóvíz-szolgáltató (17. 

sorszámú 11-21430-1-001-00-00 MEKH kóddal rendelkező Veszprémfajsz 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer), mind a szennyvízelvezetés- és tisztítás 

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

szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer) ágazatra vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő:  2017. augusztus 31.   

Felelős:  Fertig József  polgármester 
 

 

Nemesvámos, 2017. augusztus 10.  

 

 

                                                                                             Fertig József  

                                                                                             polgármester 


