
Előterjesztés 
viziközmű gördülő fejlesztési terv vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 

 
1. előterjesztés száma: 146/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: vállalkozási szerződés-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
− Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
− a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
− Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján az önkormányzat minden 
évben köteles a tulajdonában lévő víziközművek tervszerű karbantartását-fejlesztését, 
bővítését célzó gördülő fejlesztési tervet elfogadni 15 éves időszakra.  
A gördülő fejlesztési terv rövidtávú, a következő naptári évre vonatkozó munkáinak 
kivitelezéséről a MEKH jóváhagyást követően gondoskodni kell. 
Az elmúlt években több alkalommal is a Fejérvíz Zrt-vel – a víziközműveink üzemeltetője – 
kötöttünk vállalkozási szerződést a kivitelezési munkákra, így a szakmai hozzáértés biztosított 
volt, valamint minden esetben a tervezett költségkereten belül tudtunk maradni. 
A 2022. évi gördülő fejlesztési terv szennyvíz tervfejezete olyan kivitelezési munkákat is 
tartalmaz – két darab bicskei szennyvízátemelő villamos és irányítástechnikai fejlesztése – 
mely egyedi költség tekintetében is meghaladja a költségvetési rendeletünk 7. § (1) 
bekezdésben foglalt polgármesteri felhatalmazás mértékét, ezért a vállalkozási szerződést a 
képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. 
A szerződésben rögzített munkák ellenértéke az elkülönített víziközmű számlánkon 
rendelkezésre áll. 
 
Kérem a képviselőtársaimat a határozati javaslat támogatására. 
 
Bicske, 2022. október 4. 

 

Bálint Istvánné 
polgármester 

  



1. melléklet a 146/2022. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: viziközmű gördülő fejlesztési terv vállalkozási szerződés jóváhagyása 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

 
1. a tulajdonában álló víziközmű 2022. évre elfogadott gördülő fejlesztési tervének 

szennyvíz tervfejezetében szereplő fejlesztések végrehajtása érdekében támogatja és 
jóváhagyja a határozat mellékletét képező – a Fejérvíz Zrt-vel kötendő 
0027/2022/SZV számú – vállalkozási szerződést az esetleg szükségessé váló dátumok 
aktualizálásával. A Vállalkozói díj az elkülönített víziközmű számlán rendelkezésre 
áll. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

 
Határidő: 2022. november 1. 
Felelős: polgármester 
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