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 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy:  Bakonykarszt Zrt. által megküldött, 2019-2033. időszakra szóló „Gördülő 

Fejlesztési Terv” Felújítási és Pótlási Tervének módosítása 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Kugler Gyula  

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (Vezérigazgató) 

Kotzó Szabolcs  
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Az előterjesztést megtárgyalta:  

Gazdasági Bizottság 

 

 

 

 

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel. 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 Bérczes Beáta        Sándor Tamás               dr. Ignácz Anita Éva

    jogi előadó    aljegyző                     jegyző 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2018. (VIII.28.) 

határozatával elfogadta a Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban: GFT) 2019 – 

2033. évek közötti időszakra vonatkozó vízellátó – víziközmű rendszere 

beruházási, valamint felújítási és pótlási terveit, melyek ezt követően benyújtásra, 

és jóváhagyásra kerületek a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal 

(továbbiakban: MEKH) által. 

 

A Bakonykarszt Zrt. tájékoztatása alapján 2019. év során megvalósult felújítási és 

pótlási munkák az év során bekövetkező külső és belső változások (a 

Bányabekötő út létesítése miatti prioritás módosulás) miatt eltérést mutatnak a 

fenti képviselő – testületi határozattal, valamint MEKH által jóváhagyott felújítási 

és pótlási tervben szereplő feladatokhoz képest. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

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

(továbbiakban: Vhr.) 90/C. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a GFT-ben a 

20% mértékű változásig a módosulásokat a MEKH tájékoztatásával, 20% 

mértéket meghaladó módosulásokat pedig a MEKH hozzájárulásával lehet 

elvégezni. 

 

Tekintettel arra, hogy a Bakonykarszt Zrt. által 2019. évben megvalósított pótlási 

és felújítási feladataiban a tervezetthez képest 20 % mértéket meghaladja, így a 

GFT 2019 – 2033. évek közötti időszakra vonatkozó vízellátó – víziközmű 

rendszere felújítási és pótlási tervének MEKH-hez ismételt benyújtása, és 

jóváhagyatása szükséges. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: 

Vksztv.) 11. § (4) bekezdése alapján az Ellátásért felelős (Várpalota Város 

Önkormányzata) a szolgáltató által benyújtott tervrész tekintetében véleményezési 

joggal rendelkezik, ezért a Bakonykarszt Zrt. 2019. decemberében megküldte a 

felújítási és pótlási terv módosítását (jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében 

szereplő táblázatok zöld színnel jelölt sorai) és kérelmezte annak véleményezését.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés 1. 

sz. mellékletében szereplő felújítási és pótlási terv módosítását elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Várpalota, 2020. február 10. 

 

 

        Campanari-Talabér Márta 

  polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. február 20-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

…/2020. (II.20.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t : 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint  

- a 11-11439-1-003-01-07 MEKH kóddal rendelkező 41. sorszámú Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, valamint  

- a 21-11439-1-002-01-03 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, 

a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített, 2019-2033 időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jelen határozat 1. számú mellékletében 

szereplő Felújítási és Pótlási Tervének módosítását megfelelő tartalmúnak 

minősíti, elfogadja és javasolja a tervrészek jóváhagyásra történő benyújtását. 

 

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

 

Várpalota, 2020. február 20. 

 

 

 

 

    Campanari-Talabér Márta                                             dr. Ignácz Anita Éva 

                polgármester                                                                      jegyző 

 

 


