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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vkszt.) 11. § (1)
bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a
fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves
időtávra gördülő fejlesztési tervet (továbbiakban: GFT) kell készíteni.
A Vkszt. 11. § (2) és (3) bekezdései alapján a felújítási és a pótlási tervrészt minden esetben a
víziközmű szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti, melyet tárgyi év
szeptember 30-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(továbbiakban: MEKH) részére jóváhagyás végett. Lehetőség van, arra, hogy az ellátásért
felelős a víziközmű szolgáltatót bízza meg a beruházási tervrész elkészítésével és benyújtásával
is, amennyiben a kérelemhez a megfelelő formátumú meghatalmazást csatolja.
A Vkszt. 18. § (1) bekezdése alapján az üzemeltetési szerződésben meghatározott használati
díj esetén az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltatási díjban képződött használati díjat
elkülönített számlán kezeli, amelyet kizárólag a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben
meghatározott víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására, valamint a törvényben
meghatározott feladatokra használhat fel.
A Vkszt. 11. § (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős, aki nem minősül az adott tervrész
elkészítésére kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata három víziközmű rendszert üzemeltet, amelyek
esetében a megállapodásnak megfelelően az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati
Víziközmű Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) készíti el a víziközmű-rendszerek mindegyike
tekintetében a felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt, továbbá a meghatalmazás
alapján a Szolgáltaó látja el az a MEKH-nél az ellátásért felelős képviseletét.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által üzemeltetett víziközmű rendszerek:
• Szekszárd Város (kódja: SZEKV – SZ – IV, 11-22761-1-001-00-04) ivóvíz víziközmű
rendszer
• Szekszárd Város (kódja: SZEKV – SZ – SZV, 21-22761-1-001-01-03) szennyvíz víziközmű
rendszer
• Szekszárd-Bárányfok (kódja: SZEKV – G – IV, 11-22761-2-001-00-11) ivóvíz víziközmű
rendszer
A hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve a Szolgáltató elkészítette a 2019-től
kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozó, víziközmű rendszerenként összeállított GFT-t a
víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint
beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM
rendelet előírásainak megfelelően. (1.-11. melléklet)
A MEKH a Szolgáltató által 2018. évre benyújtott GFT-k anyagait áttekintette és
észrevételezte, hogy a 2018. évre Szekszárd Megyei Jogú Város szennyvíz víziközmű-rendszere
vonatkozásában a beruházások körében tervezett csatornavizsgáló kamera használati díj
terhére történő megvásárlása a hatályos jogszabályok alapján nem lehetséges. A célhoz
rendelt 2.367 ezer forint összeget, amelyet az eszközvásárlásra tervezett az Szolgáltató
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felhasználni, átcsoportosítani szükséges. Az pénzösszeg a Szolgáltató által kezelt célszámlán
rendelkezésre áll, és a szennyvíz víziközmű-rendszer GFT-e 2019. évi ütemére
átcsoportosítható.
Fentiekre tekintettel a szennyvíz víziközmű-rendszer GFT-e 2018. évi I. ütemét jóváhagyó
212/2017. (IX.29.) közgyűlési határozatot (12. melléklet) és az azzal elfogadott 9.2484 ezer
forint összeget, valamint a GFT 2019. évi I. ütemét jóváhagyó 271/2018. (IX.27.) közgyűlési
határozatot (13. melléklet) és az azzal elfogadott 2019. évben felhasználható 9.139 ezer forint
összeget a 2.367 ezer forint értékkel módosítani indokolt.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslatok
elfogadására.
Szekszárd, 2019. január 28.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat 1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2019. (………...)
határozata
a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G. §-ai,
valamint a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv,
valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.)
NFM rendelet alapján összeállított, az előterjesztés mellékleteit képező gördülő fejlesztési
terve 2019. évtől kezdődő 15 éves időtartamra (2019-2033.) vonatkozó
1. beruházási tervrészeit, mint a Szekszárd Megyei Jogú Város ivóvíz víziközműrendszeren érintett ellátásért felelős, Szekszárd város ivóvíz víziközmű-rendszere
(SZEKV-SZ-IV, 11-22761-1-001-00-04) tekintetében jóváhagyja;
2. felújítási és pótlási tervrészeit, mint a Szekszárd Megyei Jogú Város ivóvíz víziközműrendszeren érintett ellátásért felelős, Szekszárd Város ivóvíz víziközmű-rendszere
(SZEKV-SZ-IV, 11-22761-1-001-00-04) tekintetében jóváhagyja;
3. beruházási tervrészeit, mint a Szekszárd Megyei Jogú Város szennyvíz víziközműrendszeren érintett ellátásért felelős, Szekszárd város szennyvíz víziközmű-rendszere
(SZEKV-SZ-SZV, 21-22761-1-001-01-03) tekintetében jóváhagyja;
4. felújítási és pótlási tervrészeit, mint a Szekszárd Megyei Jogú Város szennyvíz
víziközmű-rendszeren érintett ellátásért felelős, Szekszárd város szennyvíz víziközműrendszere (SZEKV-SZ-SZV,21-22761-1-001-01-03) tekintetében jóváhagyja;
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5. beruházási tervrészeit, mint a Szekszárd-Bárányfok településrész ivóvíz víziközműrendszeren érintett ellátásért felelős, Szekszárd-Bárányfok településrész ivóvíz
víziközmű-rendszere (SZEKV-G-IV, 11-22761-2-001-00-11) tekintetében jóváhagyja;
6. felújítási és pótlási tervrészeit, mint Szekszárd-Bárányfok településrész ivóvíz
víziközmű-rendszeren érintett ellátásért felelős, Szekszárd-Bárányfok településrész
ivóvíz víziközmű-rendszere (SZEKV-G-IV, 11-22761-2-001-00-11) tekintetében
jóváhagyja;
7. felhatalmazza a polgármestert, hogy Szekszárd város ivóvíz víziközmű-rendszere
(SZEKV-SZ-IV, 11-22761-1-001-00-04), Szekszárd város szennyvíz víziközmű-rendszere
(SZEKV-SZ-SZV, 21-22761-1-001-01-03), Szekszárd-Bárányfok településrész ivóvíz
víziközmű-rendszere (SZEKV-G-IV, 11-22761-2-001-00-11) tekintetében az ellátásért
felelős képviselőjeként a meghatalmazást közműrendszerenként aláírja, annak
érdekében, hogy az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. a
gördülő fejlesztési terveket az elfogadott tartalommal jóváhagyás végett benyújtsa a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vezérigazgató

Határozati javaslat 2
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2019. (………...)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 212/2017. (IX.29) számú a
víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról Szekszárd település
szennyvíz-rendszere vonatkozásában határozata módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
8. víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról Szekszárd település
szennyvíz-rendszere vonatkozásában 212/2017. (IX.29.) számú határozatát módosítja;
9. Víziközmű-rendszer megnevezése: SZEKV-SZ-SZV
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 21-22761-1-001-01-03;
10. Beruházások:
Összesen:
A szennyvíz víziközmű-rendszeren 2018. évre beruházást nem tervez.
11. Felújítások, pótlások, beruházások mindösszesen:
Határidő:
Felelős:

0 Ft
6.971 e Ft

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vezérigazgató
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Határozati javaslat 3
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2019. (………...)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a víziközmű-rendszer
Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló 271/2018. (IX.27) számú határozata
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló 271/2018.
(IX.27.) számú határozatát módosítja;
2. Víziközmű-rendszer megnevezése: SZEKV-SZ-SZV
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 21-22761-1-001-01-03;
3. Beruházások:
Szennyvízelvezető-hálózati
szivattyúk beszerzése
Összesen:

2.367 e Ft
2.367 e Ft

4. A 2019. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét az Önkormányzat a
Bérleti- üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vezérigazgató
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12. melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 212/2017.(IX.29.) határozata
a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról
Szekszárd település szennyvíz-rendszere vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Szekszárd település szennyvíz víziközmű –rendszere vonatkozásában - az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
szolgáltatóval egyeztetve - 2018. évre vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervrészt az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója:
21-22761-1-001-01-03
Víziközmű rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-SZ-SZV
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra
Akna javítások, kiemelések (Selyem u., Kadarka ltp., Kiskadarka u., Szentgáli u.,
Bajcsy – Zsilinszky u.)
Átemelő szivattyúk felújítása (Fagyöngy u., Remete u., Palánk)
Gravitációs csatornahálózat rekonstrukciók (Arany J. u., Cseri J. u., Alisca u.,
Major u.)
Szennyvíz tisztító telep, utóülepítő északi sor kotrószerkezet felújítás
Szennyvíz tisztító telep, recirkulációs szivattyú felújítása
Szennyvíz tisztító telep, központi átemelő Flygt 3201 felújítása
Összesen:

1393 e Ft
950 e Ft
1050 e Ft
500 e Ft
1500 e Ft
795 e Ft
729 e Ft
6917 e Ft

Beruházások:
Csatornavizsgáló kamera beszerzés
Összesen:
Felújítások, pótlások, beruházások mindösszesen:

2367 e Ft
e Ft
2367 e Ft
9284 e Ft

2. a 2018. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét az önkormányzat a bérleti-üzemeltetési
szerződésben meghatározott használati díj terhére biztosítja.
3. meghatalmazza az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t, hogy a település Bérleti – üzemeltetési szerződésében
foglalt teljes érvényességi időszakára a Gördülő Fejlesztési Tervét készítse el, a Magyar Energetikai és
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Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyás végett terjessze be és az eljárásban a Hatóság előtt az
Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
4. felhívja a polgármestert a határozat mellékletét képező meghatalmazási okirat aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt. vezérigazgatója

7
4elot

13. melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 271/2018. (IX.27.) határozata
a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1. Szekszárd Város szennyvíz víziközmű –rendszere vonatkozásában - az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
szolgáltatóval egyeztetve - 2019. évre vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervrészt az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója:
21-22761-1-001-01-03
Víziközmű rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-SZ-SZV
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra
Akna javítások, kiemelések, gravitációs szennyvíz csatorna rekonstrukciók
Szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása szennyvíz elvezető hálózaton
Szennyvíz tisztító telepen üzemelő gépek, berendezések felújítása
Felújítás, pótlás összesen:

1371 e Ft
1000 e Ft
2000 e Ft
4768 e Ft
9139 e Ft

Beruházások:
Beruházás nincs tervezve
Összesen:
Felújítások, pótlások, beruházások mindösszesen:

0 e Ft
0 e Ft
9139 e Ft

2. A 2019. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét a Bérleti-üzemeltetési szerződésben
meghatározott használati díj terhére biztosítja.
3. A Képviselő testület meghatalmazza az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t, hogy a település Bérleti –
üzemeltetési szerződésében foglalt teljes érvényességi időszakára a Gördülő Fejlesztési Tervét
készítse el, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyás végett terjessze be
és az eljárásban a Hatóság előtt az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
4. felhívja a polgármestert a meghatalmazási okirat aláírására.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt. vezérigazgatója
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