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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: 4109-16/2014. 
Ellenőrizte:                                           ( jegyző )               

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Lengyel Lászlóné  Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos  polgármester Előzetesen tárgyalja:                                                                                                                                                        

Pénzügyi Bizottság 

A döntéshez egyszerű            

                    minősített     -    többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni       x         

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni        -       

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható            -       

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani        -       

Melléklet:                           6       

Függelék:                          -            

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:    -    képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli    x      ülésére készült. 

               

                                           

        J  A V A S L A T         

            

A  VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS HOSSZÚ TÁVÚ BIZTOSÍTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN GÖRDÜLŐ 

FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA   

                                                                      

Tisztelt  Képviselő-testület !                

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.  törvény 11. §  kimondja :  

 

„ (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható              

 fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves       

 időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és    

 pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

(2)  A (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-

 szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el, és nyújtja be minden év 

 szeptember 15-ig a Hivatalhoz. 

(3) Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a             

felújítási és pótlási tervet az ellátásért felelős, építési koncessziós szerződés alapján           

végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervet a víziközmű-szolgáltató        

készíti el és nyújtja be. 



 

 

 

 

(4) Az az ellátásért felelős vagy víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott                    

 víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási terv, vagy beruházási terv                

 tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve véleményezési joggal      

 rendelkezik. Az írásba foglalt véleményeltérés a jóváhagyásra benyújtott terv                  

 mellékletét képezi. 

(5)  Amennyiben a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem      

 kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a                      

 víziközműre irányuló beruházásnak, vagy a tervszerű rekonstrukciós, felújítási és           

 pótlási munkáknak, kötelezettsége azok bonyolítási feladatait a víziközmű-

 szolgáltatás érdekében felmerülő tevékenységei részeként elvégezni. 

(6)    A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben              

      foglaltak végrehajtását ellenőrzi. 
 

A fentiek alapján  a MIVIZ Kft. segítségével  elkészült Felsőzsolca  Gördülő Fejlesztési 

Terve amely a  hivatkozott jogszabály alapján két részből áll. Az egyik része a Felújítási  és 

pótlási terv, a másik pedig a Beruházási terv melyet az alábbi mellékletek mutatnak be.  

1.számú mellékletben  megismerheti a Tisztelt Képviselő-testület az I. ütem 1 éves 

időtartamára azaz 2015. évre  ütemezett  felújítási és pótlási tervet.  

2. számú mellékletben a felújítási pótlási terv II. ütem  4 évre / 2016-2019.) /  vonatkozóan 

tartalmazza a tervezett  munkálatokat. 

3. számú mellékletben  a felújítási pótlási terv III. ütem 10 évre / 2020-2030. /  vonatkozóan 

tartalmazza a tervezett  munkálatokat.   

A 4. számú melléklet  I.  ütem 1 éves időtartamra  2015. évre vonatkozóan készült  beruházási 

tervet  tartalmazza.  

5. számú melléklet beruházási terv II. ütem 4. évre / 2016-2019./  vonatkozóan tartalmazza 

tervezett beruházást  

6. számú melléklet   beruházási terv III. ütem 10 .évre / 2020-2030. /  vonatkozóan tartalmazza 

a tervezett beruházást.  

Tájékoztatásul közlöm, hogy a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti 

díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére 

vonatkozó szabályokról szóló  1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet  6. §  szerint  

 

„(1) A Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a kérelem benyújtójának az 1.                                 

  mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. 

2)  Az igazgatási szolgáltatási díjakat a kérelem benyújtását megelőzően kell fizetni a                                

 Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000                             

 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, az erről szóló hitelt érdemlő                      

 igazolást a kérelemhez csatolni kell. Az igazgatási szolgáltatási díjról a Hivatal                      

 elkülönített nyilvántartást vezet. 

()   Az igazgatási szolgáltatási díj teljesítése során az átutalási megbízás megjegyzés                 

 rovatában - azonosítás céljából - fel kell tüntetni az utalásra kerülő összeg 1.                          



 melléklet szerinti jogcímét a díjtételnek megfelelő táblázat betűjele és sorszáma                       

 megjelölésével. ” 

 

 

Tehát a hivatkozott jogszabályi előírás szerint a Képviselő- testület által elfogadott  Gördülő 

Fejlesztési Tervet jóváhagyásra 2014. szeptember 15-ig meg kell küldeni, a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. 

A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatás díjai az 

alábbiak:  

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása  

- beruházási, fejlesztési terv jóváhagyása esetén: 175 e Ft 

- felújítási és pótlási terv jóváhagyása esetén:  325 e Ft 

amely összegek  megfizetéséről az igazolást a  terv megküldésekor igazolni kell.  

További  tájékoztatásul közlöm, hogy a  tervet célzottan víziközművekre kell elkészíteni,                             

tehát a csapadékrendszer felújítása, fejlesztése nem része az anyagnak és a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, 

valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrizni fogja.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével és a mellékletek        

áttanulmányozása után foglaljon  állást a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásával kapcsoltban.  

 

Felsőzsolca, 2014. szeptember 8.   

                                       

                                        

 

                                                        Tisztelettel:           

  

 

 

                                                                                    Dr. Tóth Lajos  

                     polgármester 

 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           

 

                          HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Tárgy: a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében Gördülő 

Fejlesztési Terv elfogadása   

    

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztett  

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatás díj 

megfizetése után a tervet jóváhagyásra megküldje a  Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalnak.  

 

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 12.             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


