
 
 

2. NAPIREND                             Ügyiratszám: 25/19-5/2021. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-vagyonra kiterjedő, 

2021-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 
módosítása, a 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervek elfogadása 

 
Előterjesztő:    Bolla Albert polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda 

Burszán Sándor városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 
 
Meghívandók:   Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint 
minden év szeptember 30-ig az Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra 
Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni. 
 
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság elkészítette 
a 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet és megküldte véleményezésre.  
 
Kérésük, hogy a gördülő fejlesztési terv elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozatot 
részükre küldje meg az ellátásért felelős, hogy 2021. szeptember 30-ig a Magyar Energia és 
Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére benyújthassa a településre vonatkozó 2022-
2036. évi beruházási, felújítási és pótlási tervdokumentációt.  
Erre való tekintettel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé rendkívüli nyilvános ülés keretében 
megtárgyalásra az előterjesztés. 
 
A 15 éves Gördülő Fejlesztési Terveket az előterjesztés mellékletei tartalmazzák az alábbiak 
szerint: 
1. melléklet:  Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv 2022-

2036. időszakra – Beruházások forrásainak bemutatása 
2. melléklet:  Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv 2022-

2036. időszakra – Felújítások és pótlások forrásainak bemutatása 
3. melléklet:  Hegymagas-Raposka szennyvízelvezető- és tisztító víziközmű-rendszer 

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra – Beruházások 
forrásainak bemutatása 

4. melléklet:  Hegymagas-Raposka szennyvízelvezető- és tisztító víziközmű-rendszer 
Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra – Felújítások és pótlások 
forrásainak bemutatása 

 
A GFT jóváhagyásáért a Hivatal igazgatási és szolgáltatási díjat számol fel, melynek mértékét 
az 1/2014 MEKH díjrendelet szabályozza. Az igazgatási és szolgáltatási díjat víziközmű-
rendszerenként kell megfizetni.  
 



 
 

Jogszabály alapján a GFT készítése a víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó 
díjbevétel terhére is finanszírozható.  
 
A GFT elkészítésének költségeit a BAKONYKARSZT Zrt. magára vállalja (munkabér, 
irodaszer, nyomtatás stb.), de a meghatalmazásból következő, a meghatalmazót terhelő terv 
jóváhagyásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat – melyeket az eljárás megindítása 
érdekében befizet – tovább hárítja az Önkormányzat felé, a használati díjak (eszközhasználati 
és vagyonkezelési) terhére. Amennyiben a használati díj nem fedezi ezt a költséget, akkor azt 
az Önkormányzatnak egyéb forrásból kell megtérítenie a BAKONYKARSZT Zrt. részére. 
 
A 11-03948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 27. sorszámú Raposka ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházások 
összesítő táblázatában 2 fontossági sorrendű FI-2016-1921 Raposka Szent György utca, 
„Telekkialakítás végett ivóvíz-hálózat bővítése (290 fm D110 KPE)” sorát át kell ütemezni a 
11-03948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 27. sorszámú Raposka ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházásai közé 
a 2021. évi polgármesteri megvalósítási szándék miatt. 
 
A 21-25803-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező 74. sorszámú Hegymagas, Raposka 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv beruházások összesítő táblázatában 3 fontossági sorrendű FI-2014-582 
Raposka Szent György utca, Telekkialakítás végett szennyvízcsatorna-hálózat bővítése (430 
fm DN200 KG-PVC gerinc és 40 m DN 160 KG-PVC bekötés) sorát át kell ütemezni a 21-
25803-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező 74. sorszámú Hegymagas, Raposka 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv beruházások közé a 2021. évi polgármesteri megvalósítási szándék miatt. Ez 
szükségessé teszi a 2021. évi GFT módosítását is. 
 
Az Önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján összeállított Gördülő Fejlesztési Tervet a 
BAKONYKARSZT Zrt. jóváhagyásra benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Gördülő 
Fejlesztési Terv jóváhagyására irányuló eljárásában képviseli az Önkormányzatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-
03948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 27. sorszámú Raposka 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 
2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására 
vonatkozó napirendi pontot. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) 
bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a 2022-2036. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási 
tervrészét elfogadja azzal a módosítással, hogy a 11-03948-1-002-00-
13 MEKH kóddal rendelkező 27. sorszámú Raposka ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 



 
 

Terv beruházások összesítő táblázatában 2 fontossági sorrendű FI-
2016-1921 Raposka Szent György utca, Telekkialakítás végett ivóvíz-
hálózat bővítése (290 fm D110 KPE) sorát ár kívánja ütemezni a 11-
03948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 27. sorszámú Raposka 
ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv beruházások közé a 2021. évi megvalósítási 
szándék miatt, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gördülő 
Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó 
munkálatokat a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-től 
megrendelje.  
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

II. 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-
25803-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező 74. sorszámú 
Hegymagas, Raposka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-
rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2022-2036. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására vonatkozó napirendi 
pontot. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) 
bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a 2022-2036. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási 
tervrészét elfogadja azzal a módosítással, hogy a 21-25803-1-002-00-
11 MEKH kóddal rendelkező 74. sorszámú Hegymagas, Raposka 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2022-2036. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházások összesítő 
táblázatában 3 fontossági sorrendű FI-2014-582 Raposka Szent 
György utca, Telekkialakítás végett szennyvízcsatorna-hálózat 
bővítése (430 fm DN200 KG-PVC gerinc és 40 m DN 160 KG-PVC 
bekötés) sorát ár kívánja ütemezni a 21-25803-1-002-00-11 MEKH 
kóddal rendelkező 74. sorszámú Hegymagas, Raposka 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházások közé a 2021. évi 
megvalósítási szándék miatt, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó 
munkálatokat a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-től 
megrendelje.  
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
Tapolca, 2021. augusztus 25. 

 
 

Bolla Albert 
polgármester 

 


