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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a a víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében- a fenntartható fejlődés 
szempontjaira tekintettel- víziközmű szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra, 
gördülő fejlesztési terv készítésének kötelezettségét írja elő. A gördülő fejlesztési terv 
felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

A jogszabály rendelkezései szerint a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett 
víziközművek esetén a Gördülő Fejlesztési Terv, ezen belül a Beruházási terv, és a 
Felújítási, pótlási terv elkészítése, valamint azoknak a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal továbbiakban MEKH felé minden év szeptember 15-ig történő 
benyújtása az önkormányzat kötelezettsége. A víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül 
az adott víziközmű-rendszerre vonatkozóan felújítási és pótlási terv, valamint 
beruházási terv tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára 
véleményezési joggal rendelkezik.  

A Gördülő Fejlesztési Terv benyújtásának költségét a víziközmű törvényben a terv 
elkészítésére és benyújtására kötelezett felelős(ök) viseli(k), a vonatkozó 1/2014. (III.4.) 
MEKH rendelet alapján. Az igazgatási-szolgáltatási díj felújítási és pótlási terv esetében 
325.000,- Ft, a beruházási terv esetében 175.000,- Ft (szennyvíz és ivóvíz esetében 
összesen 1.000 E Ft). Az igazgatási szolgáltatási díj összegét javasoljuk az üzemeltetési 
szerződés szerint, az üzemeltető által megfizetett vízdíj utáni 10 %-os bevételből 
finanszírozni. 

A Képviselő-testület 2014. szeptemberében 244/2014. (IX. 15.) számú határozatával 
elfogadta az akkor szükségesnek tartott fejlesztéseket, felújításokat tartalmazó Gördülő 
fejlesztési tervet. 

Az ÉRV Zrt., mint üzemeltető a Gördülő Fejlesztési Terv előkészítésében segítséget nyújt 
az önkormányzatoknak. 

A mellékelt elkészített Tervet áttekintettük, javasoljuk, hogy a felújítások és pótlások 
összefoglaló táblázatát a szennyvízhálózat esetében azzal a kikötéssel elfogadni, hogy „a 
Pásztó szennyvíztelep bekötő út felújítása 900 m” ne szerepeljen, mert nem része a 
víziközműnek. Továbbá ha összességében nézzük a rendelkezésre álló fedezetet, látható, 
hogy a Tervben még így is forráshiány van az abban szereplő tételek megvalósítására. 
 

Az üzemeltető vállalta a tervek benyújtását a MEKH felé, amennyiben azt igényeljük. 
Javasoljuk a felajánlást elfogadásra. 

  



Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta Gördülő 
Fejlesztési Terv elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-2030-ig terjedő időszakra 
szóló Gördülő Fejlesztési Tervet a szennyvízhálózat esetében a felújítások és 
pótlások összefoglaló táblázat Pásztó szennyvíztelep bekötő út 900 m felújítása 
sor törlésével fogadja el. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gördülő Fejlesztési Terv 
benyújtására felhatalmazza az Érv ZRt-t. A Terv benyújtásához a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi elfogadásához szükséges 
825 000,- Ft igazgatási-szolgáltatási díjat költségvetésében biztosítja, egyben 
felkéri a polgármestert, hogy az igazgatási-szolgáltatási díj átutalásáról 2015. 
szeptember 15-ig gondoskodjon. 

Felelős: értelemszerűen 
Határidő: értelemszerűen 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy 
jelen határozattal elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervet a 2016-2030-ig terjedő 
időszakra küldje meg az ÉRV. ZRt-nek további intézkedés céljából.  

Felelős: értelemszerűen 
Határidő: 2015. szeptember 4. 

 

Pásztó, 2015. augusztus 27. 

 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 

A határozati javaslat törvényes! 

 

 
 Dr. Sándor Balázs 
  jegyző 
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