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Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. szeptember 8. napjára összehívott  

rendkívüli, nyílt ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés címe és tárgya:  

 

I/13. Óbarok ivóvízszolgáltató rendszer -V (11-34306-1-001-00-02) víziközmű  
rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
 
 
 

A tárgykört rendező jogszabály: 

-  a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény   

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

            végrehajtásáról szóló  58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Mészáros Kartal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Fehér Diána aljegyző 

    Freész Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 



    Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 .§ (1) bekezdése 

rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű 

rendszerenként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (később GFT) kell készíteni.  

 

A GFT két részből áll:  

 - a felújítási és pótlási tervrészből (ezt a víziközmű-szolgáltató készíti) és 

 - a beruházási tervrészből (ezt az ellátásért felelős készíti vagy meghatalmazás esetén a  

   víziközmű szolgáltató)  

 

A törvény előírása szerint a felújítási, pótlási tervrészét a víziközmű szolgáltató, a beruházási 

tervrészt az ellátásért felelős (esetünkben az önkormányzat) készíti el, és jóváhagyásra 

benyújtja szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Külön 

megállapodás szerint a szolgáltató előkészítette a beruházási tervet is az önkormányzat 

helyett, az önkormányzatnak csak el kell azt fogadnia, vagy eltérő véleményét 

megfogalmaznia. Felhatalmazás alapján a szolgáltató is benyújthatja az önkormányzat 

helyett a beruházási tervet. A FEJÉRVÍZ Zrt. által megküldött tervek elfogadása esetén a 

határozatot 2020. szeptember 11. napjáig kéri a szolgáltató visszaküldeni.  

 

A Fejérvíz Zrt. megküldte az I/13. Óbarok ivóvízszolgáltató rendszer felújítási és pótlási 

tervrészét.   

Ezeken túlmenően fenti ívóvízrendszerre vonatkozó beruházási terv javaslatot is készített.  

A terveket az előterjesztés mellékletét képező táblázatok tartalmazzák. 

 

A csatolt GFT felsorolja azokat a felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek 

megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. rövidtávú, középtávú és 

hosszú távú megvalósításokra bontva. A FEJÉRVÍZ Zrt. a tervekben szereplő felújítási, 

pótlási munkákat az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljárók által történő 

elfogadása és a MEKH jóváhagyása mellett tudja ütemezetten megvalósítani.  

Ezen munkák forrása a díjban szereplő amortizációs díjhányad. Az önkormányzati feladatok 

fejlesztési forrása a víziközmű fejlesztési hozzájárulás, fejlesztési célra véglegesen átvett 

pénzeszközök, költségvetési támogatások, pályázaton elnyert támogatás, esetleges kölcsön. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Óbarok, 2020. szeptember 3. 

Mészáros Kartal 

                 polgármester  

 

Határozati javaslat:  

 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2020. (IX. 8.) számú határozata 

I/13. Óbarok ivóvízszolgáltató rendszer -V (11-34306-1-001-00-02) víziközmű rendszer  

2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

         Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/13. Óbarok ivóvízszolgáltató 

rendszer -V (11-34306-1-001-00-02) víziközmű rendszer ellátásért felelőse nevében eljáró 



Önkormányzata, a 2021-2035. évi GFT-t megismerte, (amennyiben releváns: az általa 

képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos 

véleményezési határidőt biztosítva) az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/13. Óbarok 

ivóvízszolgáltató rendszer -V (11-34306-1-001-00-02) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 

GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 

 

2.) Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/13. Óbarok 

ivóvízszolgáltató rendszer -V (11-34306-1-001-00-02) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 

GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el-  

megismerte és jóváhagyja. 

 

 

3.) Az I/13. Óbarok ivóvízszolgáltató rendszer -V (11-34306-1-001-00-02) víziközmű rendszer 

2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

       Határidő:  2020. szeptember 11. 

       Felelős: polgármester 

 

 

           

 


