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Tisztelt Közgyűlés!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a
alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható
fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő
fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint
beruházási tervrészletből áll. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a
beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el.
A Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
(továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint az az ellátásért felelős vagy víziközmű-szolgáltató, aki
nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási tervrész, vagy
beruházási tervrész tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve
véleményezési joggal rendelkezik.
A Hivatal a Gördülő Fejlesztési Tervet hatósági határozattal hagyja jóvá.
A Hivatal a jóváhagyott beruházási tervrészben, valamint a felújítási és pótlási tervrészben
foglaltak végrehajtását folyamatosan ellenőrzi, valamint az elvégzett fejlesztések
értékarányosságát is jogosult ellenőrizni. Az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások
megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait dokumentálni szükséges.
Fentiekre tekintettel az Önkormányzat megbízásából az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. elkészítette
Szekszárd Megyei Jogú Város Gördülő Fejlesztési Tervét, melyet a határozati javaslatok
tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szekszárd település víziközmű-rendszer kapcsán a 2019.
év vonatkozásában elkészített beruházási, felújítási és pótlási tervrészt hagyja jóvá és
hatalmazza fel az E.R.Ö.V. Zrt-t a Hivatal előtt folytatott eljárásban az Önkormányzat
képviseletére.
Szekszárd, 2018. szeptember 27.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (...) határozata
a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1. Szekszárd Város 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:
11-22761-1-001-00-04
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-SZ-IV
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra
Ivóvíz hálózat csomóponti rekonstrukció NA 80 tolózár és szerelvényei 5
db, NA 100 tolózár és szerelvényei 5 db.
Altalaji tűzcsapok szerelvényei feltalajira (NA 100, 5 db)
Ivóvíz hálózati bekötések cseréje 10 db.
Ipari víztároló medence gépészeti felújítása
Összesen:

1096 e Ft
864 e Ft
633 e Ft
1169 e Ft
3546 e Ft
7308 e Ft

Beruházások:
A víziközmű–rendszeren 2019. évre nem tervezünk beruházásokat.
2. a 2019. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét 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 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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Határozati javaslat II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (...) határozata
a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1. Szekszárd- Bárányfok települészrész víziközmű–rendszere vonatkozásában - az E.R.Ö.V.
Víziközmű Zrt.-vel, mint szolgáltatóval egyeztetett a 2019. évre vonatkozó beruházási,
felújítási és pótlási tervet illetően, melyet az alábbiak szerint jóváhagy:
Víziközmű-rendszer Hivatal által generált azonosítója:
11-22761-2-001-00-11
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-G-IV
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra

0 e Ft

Összesen:

0 e Ft

Beruházások:
A víziközmű–rendszeren 2019. évre nem tervezünk beruházásokat.
Következő évekre görgetett összeg:

5 eFt

2. A 2019. évre előirányzott összeg - az Önkormányzat és a szolgáltató között létrejövő
megállapodás szerint - a későbbiekben kerül felhasználásra.
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 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

4
234elot

Határozati javaslat III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (...) 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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