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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik 

arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű 

szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges végezni. A 

Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. 

Bérüzemeltetéses mód esetén a felújítási, pótlási és a beruházási tervet az ellátásért felelősök 

készítik el. A GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 2015. szeptember 15-ig szükséges a 

szolgáltató írásbeli véleményével együtt – az ellátásért felelősöknek vagy az elmúlt év 

tapasztalata alapján megbízás esetén az ellátásért felelősök nevében eljáró FEJÉRVÍZ ZRt. -

nek  – jóváhagyásra benyújtani.  

A FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a Csabdi víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő 

Fejlesztési Terv javaslatát a víziközmű szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében.  

A GFT I. és II. ütemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat, 

pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer 

zavartalan működéséhez.  

A III. ütemben azok a feladatok vannak felsorolva, melyek a rendszer hosszú távú 

felújításához, pótlásához, fejlesztéséhez szükségesek. A FEJÉRVÍZ ZRt. a programban 

feltüntetett felújítási, pótlási munkákat az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében 

eljárók által történő elfogadása, megrendelése és a MEKH jóváhagyása mellett tudja 

ütemezetten megvalósítani. Ezen munkák forrása a díjban szereplő használati díj. Az 

önkormányzati feladatú fejlesztés forrása lehet a használati díj felújítási és pótlási 

feladatokra fel nem használt része, a víziközmű fejlesztési hozzájárulás, fejlesztési célra 

véglegesen átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, pályázaton elnyert támogatás, 

esetleges kölcsön, kötvény.  

 

A 2016-2030. évi GFT elkészítéséhez, a felújítási pótlási munkák költségeinek kalkulálásához, 

a benyújtáshoz, az alábbi nyilatkozatok, megbízások, illetve határozatok szükségesek: 

 

A 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében az Önkormányzat, mint ellátásért felelős 

nevében eljáró megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt.-t 

 - a 2016-2030 évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő 

benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje 

az Önkormányzatot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendeletbe foglalt, GFT elkészítéséről szóló 

VIII/A. fejezet, 90/D.§ (9) bekezdése szerint 

„ A Tervben figyelembe kell venni a területrendezési tervekben és a vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervben megfogalmazott fejlesztési igényeket, illetve be kell mutatni azok teljesítését.” 

 

A fejlesztés bevételi oldalán a 2016-os várható bérleti díjakon, valamint a 2015-ös GFT-ben 

jóváhagyott tartalékoláson kívül szükséges meghatározni azt, hogy az 

Önkormányzat/ellátásért felelősök nevében eljáró, illetőleg  az általa képviselt ellátásért 

felelősök (Önkormányzatok) milyen összegű anyagi forrással rendelkezik/rendelkeznek a 

korábbi évek során a bérleti díjakból és egyéb, a víziközmű-fejlesztésre fordítandó 

felhalmozott anyagi forrásokból, melyek a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített 

számlán/számlákon kezelendők és a víziközmű rendszer felújítására, pótlására és fejlesztésére 

használandók fel. 

 



 

Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek a GFT tartalmi áttekintését 

követően az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják meg, és döntsenek a 

határozati javaslatok alapján, valamint kérem felhatalmazásukat a megállapodás és a 

nyilatkozatok aláírására. 

 

Csabdi, 2015. július 27. 

 

  Huszárovics Antal  

    polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1., 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2015. (VII.30.) számú határozata 

a Vasztélypuszta Ivóvíz Szolgáltató-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

1.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület megbízza a 

FEJÉRVÍZ ZRt.-t a melléklet szerinti Vasztélypuszta Ivóvíz Szolgáltató rendszer – V (12-

30544-2-001-00-00) víziközmű-rendszer 2016-2030 évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 

 

2.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület nyilatkozik, 

hogy a melléklet szerinti Vasztélypuszta Ivóvíz Szolgáltató rendszer – V (12-30544-2-001-00-

00) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és 

a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

3.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület a melléklet 

szerinti Vasztélypuszta Ivóvíz Szolgáltató rendszer – V (12-30544-2-001-00-00) víziközmű 

rendszer 2016-2030. évi GFT –vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy a 2016-os várható bérleti 

díjakon, valamint a 2015-ös GFT-ben jóváhagyott tartalékoláson kívül, az Önkormányzat 

7.187.998,- forint összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésekre 

fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján 

elkülönített számlán/számlákon kezel és a víziközmű rendszer felújítására, pótlására és 

fejlesztésére használ. 

 

4.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet 

szerinti Vasztélypuszta Ivóvíz Szolgáltató rendszer – V (12-30544-2-001-00-00) víziközmű-

rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 

5.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet 

szerinti Vasztélypuszta Ivóvíz Szolgáltató rendszer – V (12-30544-2-001-00-00) víziközmű-

rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

 

6.) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás és a nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



2., 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2015. (VII.30.) számú határozata 

a Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

7.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület megbízza a 

FEJÉRVÍZ ZRt.-t a melléklet szerinti Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer – V (11-

10481-1-002-00-12) víziközmű-rendszer 2016-2030 évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 

 

8.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület nyilatkozik, 

hogy a melléklet szerinti Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer – V (11-10481-1-002-00-

12) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és 

a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

9.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület a melléklet 

szerinti Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer – V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2016-2030. évi GFT –vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy a 2016-os várható bérleti 

díjakon, valamint a 2015-ös GFT-ben jóváhagyott tartalékoláson kívül, az Önkormányzat 

7.187.998,- forint összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésekre 

fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján 

elkülönített számlán/számlákon kezel és a víziközmű rendszer felújítására, pótlására és 

fejlesztésére használ. 

 

10.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet 

szerinti Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer – V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű-

rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 

11.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet 

szerinti Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer – V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű-

rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

 

12.) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás és a nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3., 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2015. (VII.30.) számú határozata 

a Mány Bányakút Vízszolgáltató Rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

13.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület megbízza a 

FEJÉRVÍZ ZRt.-t a melléklet szerinti Mány Bányakút Vízszolgáltató Rendszer – V (11-10481-

1-003-00-14) víziközmű-rendszer 2016-2030 évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 

 

14.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület nyilatkozik, 

hogy a melléklet szerinti Mány Bányakút Vízszolgáltató Rendszer – V (11-10481-1-003-00-



14) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és 

a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

15.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő-testület a melléklet 

szerinti Mány Bányakút Vízszolgáltató Rendszer – V (11-10481-1-003-00-14) víziközmű 

rendszer 2016-2030. évi GFT –vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy a 2016-os várható bérleti 

díjakon, valamint a 2015-ös GFT-ben jóváhagyott tartalékoláson kívül, az Önkormányzat 

7.187.998,- forint összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésekre 

fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján 

elkülönített számlán/számlákon kezel és a víziközmű rendszer felújítására, pótlására és 

fejlesztésére használ. 

 

16.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet 

szerinti Mány Bányakút Vízszolgáltató Rendszer – V (11-10481-1-003-00-14) víziközmű-

rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 

17.) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelős képviselő testület a melléklet 

szerinti Mány Bányakút Vízszolgáltató Rendszer – V (11-10481-1-003-00-14) víziközmű-

rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

 

18.) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás és a nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

4., 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2015. (VII.30.) számú határozata 

a Szennyvíz víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

1) Csabdi Község Önkormányzata képviselő-testülete megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt.-t a 

melléklet szerinti Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV (21-10481-1-

003-00-12) víziközmű-rendszer 2016-2030 évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 

 

2) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő-testület 

nyilatkozik, hogy a melléklet szerinti Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás – 

SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési 

Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő 

részével összhangban van. 

 

3) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő-testület 

a melléklet szerinti Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV (21-10481-1-

003-00-12) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi GFT –vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy a 

2016-os várható bérleti díjakon, valamint a 2015-ös GFT-ben jóváhagyott tartalékoláson 

kívül, az Önkormányzat 7.187.998,- forint összegű, a korábbi évek során felhalmozott 

víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkeznek, melyet a 2011. évi 

CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán/számlákon kezel és a víziközmű-

rendszer felújítására, pótlására és fejlesztésére használ. 

 



4) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő testület 

a melléklet szerinti Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV (21-10481-1-

003-00-12) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 

5) Csabdi Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő testület 

a melléklet szerinti Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV (21-10481-1-

003-00-12) víziközmű-rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

 

6) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás és a nyilatkozatok aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


