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Felcsút település tulajdonában lévő 1/6. Felcsút község vízeUátás-V (12-29939-1-001-00-11 
víziközmü rendszer ellátásért felelősét tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCEX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás 
hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő 
Fejlesztési Tervet (később GFT) kell készíteni.
A 2016. 07. 04-én hatályba lépett törvény H .§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási 
tervrészét a víziközmü szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és 
jóváhagyásra benyújtja m inden év szeptember 30-ig a Magyar energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz (később Hivatal).
Társaságunk, a korábbi évekhez hasonlóan felajánlotta, hogy a GFT készítésében és benyújtásában, 
valamint a jóváhagyási eljárásban való képviseletben segítséget nyújt, mely MEGÁLLAPODÁS 
keretében mindkét fél részéről elfogadásra került.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek a 
2017-2031. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek társaságunk 
javaslatait tartalmazzák.

Az ellátásért felelős vagy a víziközmű szolgáltató, aki nem minősül az adott tervrész benyújtására 
kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a 
tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.
Amennyiben a megküldött táblázatokban szereplő munkafolyamatokon kívül fejlesztési igényüket 
szeretnék megfogalmazni, az 1. sz. melléklet kitöltésével és annak 2016. aug. 19-ig történő 
visszaküldéséig megtehetik.

Kérjük, hogy a 2017-2031. évi időszakra szóló GFT I. ütemére (2017.év) csak olyan igényeket 
fogalmazzanak meg, melyek forrása nagy valószínűséggel rendelkezésre fog állni, mert az I. ütemben 
a fejlesztési feladatok költségeinek és forrásainak feltétlenül összhangban kell lennie.



Az ismert anyagi források figyelembe vételével módosított komplett GFT-t 2016. szeptember 30-ig 
elektronikusan megküldjük Önöknek.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi 
határozattal megerősített véleményüket legkésőbb 2016. szeptem ber 9-ig kérjük részünkre 
megküldeni. A testületi határozat elkészítéséhez egy tervezetet (mintát) elektronikusan mellékelünk.

Mellékletek elektronikusan megküldve:I.-ÍIL ütem Beruházási tervjavaslat
I.-III. ütem Felújítási, Pótlási tervjavaslat
Isz. melléklet -Fejlesztési igény megfogalmazása
Határozat minta a 2017-2031 .évi GFT. elfogadásáról
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