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 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy:  Bakonykarszt Zrt. által megküldött, 2021-2035 időszakra szóló „Gördülő 

Fejlesztési Terv” jóváhagyása 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Kugler Gyula  

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (vezérigazgató) 

Pecánkáné Szőke Judit 

Pénzügyi Iroda (pénzügyi csoportvezető) 

Kotzó Szabolcs  

Kabinet Iroda (környezetvédelmi ügyintéző) 

  

 

 

 

 

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel. 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

  Bérczes Beáta          Sándor Tamás      dr. Ignácz Anita Éva 

     jogi előadó            aljegyző   jegyző 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

Vksztv.), valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

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

(továbbiakban: Korm. rendelet) Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozó előírásai 

alapján, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében víziközmű-

szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell 

készíteni, melyet az ellátásért felelő önkormányzatnak kell elkészíteni, és az idei 

esztendőben 2020. szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) benyújtani. 

Várpalota Város Önkormányzata - 2017. március 29-én kelt megállapodásában - 

felhatalmazta a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a Vksztv. 11. § 

meghatározott Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos tevékenységeket ellássa. A 

Megállapodás kiterjedt arra is, hogy a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. a 

vonatkozó gördülő fejlesztési terveket elkészítse és a Vksztv. valamint a Korm. 

rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően a 2021-2035. évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Hivatalhoz benyújtsa és a jóváhagyásra 

irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. A Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt., mint üzemeltető elkészítette az ivóvízellátó, illetve a 

szennyvízelvezető és  - tisztító víziközműrendszerre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervet, melyet megküldött Önkormányzatunknak - a Vksztv. 11. § (4) 

bekezdése alapján történő - véleményezésre. (A véleményezésre a tervrészek 

kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.) A szolgáltatási területen 

működő önkormányzatok képviselő-testületei által véleményezett terveket a 

Szolgáltató összegyűjti, és – esetleges véleményeltéréssel korrigált módon - 

együttesen nyújtja be a Hivatalhoz. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekben részletezett okok miatt az 

előterjesztést napirendre venni, megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Várpalota, 2020. augusztus 5. 

 

        Campanari-Talabér Márta 

  polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. augusztus …-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

…/2020. (VIII.   .) 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, 2021-2035 időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jelen határozat 1. számú mellékletében 

szereplő felújítási és pótlási, illetve beruházási tervrészét 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. augusztus … 

 

 

    Campanari-Talabér Márta                                             dr. Ignácz Anita Éva 

                polgármester                                                                      jegyző 

 

 


