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Tisztelt Polgármester Asszony!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Göböljáráspuszta település tulajdonában lévő 1/3. Alcsútdoboz-Göböljáráspuszta Települési 
Vízmű-V (11-15176-2-001-00-01) víziközmű rendszer ellátásért felelősét/ eljárásért felelősök 
nevében nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú 
biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű
rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet ( a továbbiakban:GFT) kell 
készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, 
a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év 
szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a 
jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a korábban megküldött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten (elektronikus úton) megküldjük az Önkormányzat részére, mint 
ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2019-2033. évi felújítási és pótlási terv, 
valamint a beruházási terv táblázatait, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv, 11,§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a 
víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási 
vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési 
joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.



(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet 
90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább 15 napos 
véleményezési határidőt biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, 
hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. 
Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.
Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat 
nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a Testületi Határozatot határidőn belül a 
Szolgáltatónak visszajuttatja. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy 
határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az 
esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz.
A GFT 2018. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a 
Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi 
határozattal megerősített véleményüket

cégkapun keresztük elektronikus aláírással ellátva 2018. augusztus 31-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási fonnát fogadja el.

Eljárási díjak

2018. január Öl-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. 
(IIL4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (IIÍ.31.) BM rendelet szabályozza.
Az eljárási díjak megfizetése a 2017. évi LXV. törvény 9.§. szerint, az ellátásért felelős 
önkormányzat által, elkülönített számlán kezelt használati díjból finanszírozható, mely a GFT 
beadását követő használati díjból levonásra kerül.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2019-2033. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő 
dokumentumokkal együtt -  köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2017. 
szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és 
megküldi az erről szóló Határozatát a GFT-ben 2019. évre betervezett munkákat a megadott 
műszaki tartalommal el kell végezni.
A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben 
CD mellékleten megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett 
vízikőzművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.
A önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, 
módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel 
lehet, az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. A módosítás igazgatási 
szolgáltatási- és eljárási díj köteles, melynek mértéket az 1/2014. (IIÍ.4.) MEKH rendelet valamint 
a 13/2015. (IIL31.) BM rendelet szabályozza.



Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést 
és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.
A Vksztv. 40/B §.(1) eb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért 
felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Flivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy 
a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az 
alábbiak figyelembe vételével:

-  a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű- 
szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért 
felelős jogosult és köteles.

- az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a 
hatályos számviteli szabályok szerint —  dokumentálni szükséges.

- A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók 
el, melyek nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) 
bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ül. 
beruházás végezhető el, javítás nem!).

- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem 
kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, joga és kötelezettsége, 
hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki 
tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében a víziközmű -  

szolgáltató előírásait.

A mellékletek elektronikusan kerülnek megküldésre:
L-III. ütem Beruházási tervjavaslat 
I.-III. ütem Felújítási, Pótlási tervjavaslat 
Határozat minta a 2Ö19-2033.évi GFT. elfogadásáról
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/Kapják: Címzett, Irattár ^  /
Elektronikusan kapják: Üzemvitel. Bicskei Üm. /

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a  nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a  címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják 
fel.
Ha ö n  nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy értesítse a  feladót (Fejérvíz ZRl., 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15 ., tel.: + 36-22-535-800 fejervizzrl@fejerviz.hu)és törölje az 
üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét..
Ha ö n  nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal 
visszaélnie!





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MÁTYUS ISTVÁNNÉ ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2018.07.24. 10.46.10


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: matyuserzsi@freemail.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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