
Tervezett éves forrás: eFt Bérleti díj/ Állami támogatás-Önkormányzati forrás/Egyéb
Tervezett költség: eFt

Tartalék, hiány: eFt

Tervezett 

ettó költség
Tervezett időtáv

1. Nincs javaslat rövid és közép

2.
Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati 
igények szerint 200fm

Csabdi Község 
Önkormányzata* 4.000 . ja uár 2026. december hosszú x x

3.

4.

5.  

6.

7.

9.

10.

11.
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13.

14.

15.

…

** a Hivatal által a űködési e gedélybe  egállapított VKR-kód

2026 2027 2028 2029

* a egfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelöl i

2020 2021 2022 2023

Megvalósítás időtarta a

(eFt) Kezdés Befejezés
rövid / közép / 

hosszú
2016 2017 2018 2019

Forrás 
eg evezése

20302024 2025

Fo tossági 
sorrend

Beruházás eg evezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

e gedély 
szá a

Az éri tett 
ellátásért 
felelős ök  
eg evezése

Víziköz ű-szolgáltatási ágazat eg evezése: Köz űves ivóvízellátás 
Véle é yeltérést egfogal azó éri tett fél eg evezése:
Víziköz ű-re dszer kódja: ** 12-30544-2-001-00-00 I/ . Vasztélypuszta Ivóvíz Szolgáltató Re dszer-V

Víziköz ű-szolgáltató eg evezése: Fejérvíz )rt Üze eltetés for ája: Bérüze eltetés

Gördülő fejlesztési terv a  -  időszakra
BERUHÁ)ÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA

A tervet be yújtó szervezet eg evezése: Csabdi Község Ö kor á yzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziköz ű-szolgáltató *



Tervezett éves forrás: eFt 2015 évi tartalék, hiány: -80 eFt Bérleti díj/ Állami támogatás-Önkormányzati forrás/Egyéb
Tervezett költség: eFt

Tartalék, hiány: eFt

Tervezett 

ettó költség
Tervezett időtáv

1. Tartalékolás rövid és közép

2.
Ivóvízhálózat házi bekötéseinek 
felújítása 10db

Csabdi Község 
Önkormányzata* 1.000 Bérleti díj . ja uár 2027. december hosszú x

3.
Ivóvízhálózat szerelvényeinek felújítása 
2db

Csabdi Község 
Önkormányzata* 200 Bérleti díj . ja uár 2028. december hosszú x

4.
Ivóvízhálózat beton műtárgyainak 
felújítása  1db

Csabdi Község 
Önkormányzata* 200 Bérleti díj . ja uár 2029. december hosszú x
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6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

…

** a Hivatal által a űködési e gedélybe  egállapított VKR-kód

2026 2027 2028 2029

* a egfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelöl i

2020 2021 2022 2023

Megvalósítás időtarta a

(eFt) Kezdés Befejezés rövid / közép / 
hosszú

2016 2017 2018 2019

Forrás 
eg evezése

20302024 2025

232

Fo tossági 
sorrend

Beruházás eg evezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

e gedély 
szá a

Az éri tett ellátásért 
felelős ök  
eg evezése

0

Víziköz ű-szolgáltatási ágazat eg evezése: Köz űves ivóvízellátás 
Véle é yeltérést egfogal azó éri tett fél eg evezése:
Víziköz ű-re dszer kódja: ** 12-30544-2-001-00-00 I/ . Vasztélypuszta Ivóvíz Szolgáltató Re dszer-V

312

Víziköz ű-szolgáltató eg evezése: Fejérvíz )rt Üze eltetés for ája: Bérüze eltetés

Gördülő fejlesztési terv a  -  időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA

A tervet be yújtó szervezet eg evezése: Csabdi Község Ö kor á yzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziköz ű-szolgáltató *


