
Előterjesztés 

a víziközművek 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv 
beruházási tervéről 

 

1. előterjesztés száma: 163/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. számú melléklet: határozati javaslat 
2. számú melléklet: meghatalmazás 
3. számú melléklet: fejlesztési igény megfogalmazása 
4. számú melléklet: nyilatkozat elkülönített anyagi forrásról 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
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 

 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint 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 tervrészt, valamint beruházási tervrészt 
tartalmaz, előbbit a víziközmű-szolgáltató, utóbbit az ellátásért felelős készíti el, majd a két 
tervrészt együtt kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra 
benyújtani. 
 
A gördülő fejlesztési tervet rövid, közép és hosszútávra kell bontani, a tervezett fejlesztések 
idejét, azok forrását is meg kell határozni. 
 



A jogszabály lehetőséget biztosít a Szolgáltató, mint szakmai szervezet részére, hogy az 
ellátásért felelős (önkormányzat) meghatalmazásával a beruházási tervet is elkészítse. 
Ehhez a meghatalmazáson túl az önkormányzat fejlesztési igényeinek megfogalmazása is 
szükséges, víziközművenként. 
A fejlesztési igények megfogalmazásánál is minden esetben meg kell jelölni a fejlesztés 
anyagi forrását is. A forrás lehet az éves víziközmű bérleti díj, az elkülönített víziközmű 
számlán tartalékolt összeg – jelenleg 348. 820. 630,- Ft –, illetve egyéb, pl. pályázati források. 
 
Bicske városa három, különálló víziközmű rendszerben érdekelt: 

a) I/69. - 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
b) I/12 - 11-10481-1-003-01-15 Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató 

rendszer-V  
c) II/1. - 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V 

 
A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében állami beruházás formájában már folyamatban 
van az 1,3 milliárd forint értékű bővítés, rekonstrukció, ami kiterjed a csatornával nem 
rendelkező utcák csatornázására, hidraulikai és tisztítókapacitás bővítésre, a csatornarendszer 
szállítóképességének bővítésére, továbbá a meglévő tisztítókapacitás rekonstrukciójára is, 
ezért itt jelenleg – Csabdi és Mány önkormányzattal egyetértésben – nem javasolunk 
fejlesztési igényt megfogalmazni. 
 
A Mány, Bányakút rendszerből Bicske közvetlen vízkivétellel nem rendelkezik, ezért Bicske 
részéről kifejezett fejlesztési igény nem merült fel, Csabdi és Mány önkormányzata sem 
jelzett beruházási igényt. 
 
Az elmúlt években fokozott igény merült fel a zártkertek vezetékes vízellátására, ezért a 
tavalyi évben ezen területek vonatkozásában a műszaki felmérés megkezdéséről határozott a 
képviselő-testület. 
További fejlesztési igény megfogalmazását jelenleg nem tervezünk, de természetesen 
bármilyen felmerülő. reális igény befogadására nyitottak vagyunk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

 

Bicske, 2019. július 8. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. melléklet a 163/2019. előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A víziközművek 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási terve 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) meghatalmazza a Fejérvíz Zrt-t a 2020 – 2034. évi gördülő fejlesztési terv 
vonatkozásában, hogy az alábbi víziközművek beruházási tervrészét elkészítse, az 
önkormányzat GFT-vel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit helyette és nevében 
teljesítse a MEKH-hez történő benyújtás és jóváhagyásra irányuló eljárásban: 
a) I/69. - 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-

SZV 
b) I/12 - 11-10481-1-003-01-15 Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató 

rendszer-V  
c) II/1. - 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V 
 

2) az elmúlt években megfogalmazott fejlesztési igényeken túl újabb fejlesztéseket 
rövidtávon nem tervez. 
 

3) felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazások, az elkülönített anyagi forrásról 
szóló nyilatkozat, valamint az esetleges fejlesztési igény aláírására. 

 
 
Határidő: 2019.08.05. 
Felelős: polgármester 
 



 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott Bicske Város Önkormányzata (Cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4., törzsszám: 10481, 
Képviseli: Pálffy Károly polgármester), mint a (z) 

I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12)  
víziközmű rendszer 

ellátásért felelős/valamennyi ellátásért felelős nevében és helyett eljáró Megbízó 

meghatalmazom 

a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., adószám: 11111544-
2-07, cégjegyzékszám: 07-10-001122, Képviseli: Kis István Vezérigazgató, Igazgatósági tag) 
mint Szolgáltatót azzal, hogy 
 
Bicske Város Önkormányzatának a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(továbbiakban: Vksztv) 11.§ (2) bekezdése szerinti 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervvel (továbbiakban: GFT) kapcsolatos kötelezettségeit az Önkormányzat 
helyett és nevében teljesítse.  
E meghatalmazás kiterjed a 2020-2034. évi GFT Beruházási tervrészének elkészítésére, a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, valamint a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban Bicske Város Önkormányzata képviseletére. 

 

Bicske, 2019. …………………… hó …….nap 

 

……..……………………………………                      ………………………………… 

        Bicske Város Önkormányzata                      FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok 
                                                                                                    Víz-és Csatornamű Zrt.  
                  Pálffy Károly                                                                     Kis István 
                  Polgármester                                                         Vezérigazgató, Igazgatósági tag 
                      Megbízó                                                                         Megbízott 
                       

    

Előttünk mint tanúk előtt:    

Név:…………………………………            Név:…………………………………  

Lakcím:……………………………..  Lakcím:…………………………….. 

Aláírás:……………………………..   Aláírás:…………………………….. 



 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott Bicske Város Önkormányzata (Cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4., törzsszám: 10481, 
Képviseli: Pálffy Károly polgármester), mint a (z) 

II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 

ellátásért felelős/valamennyi ellátásért felelős nevében és helyett eljáró Megbízó 

meghatalmazom 

a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., adószám: 11111544-
2-07, cégjegyzékszám: 07-10-001122, Képviseli: Kis István Vezérigazgató, Igazgatósági tag) 
mint Szolgáltatót azzal, hogy 
 
Bicske Város Önkormányzatának a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(továbbiakban: Vksztv) 11.§ (2) bekezdése szerinti 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervvel (továbbiakban: GFT) kapcsolatos kötelezettségeit az Önkormányzat 
helyett és nevében teljesítse.  
E meghatalmazás kiterjed a 2020-2034. évi GFT Beruházási tervrészének elkészítésére, a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, valamint a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban Bicske Város Önkormányzata képviseletére. 

 

Bicske, 2019. …………………… hó …….nap 

 

……..……………………………………                      ………………………………… 

         Bicske Város Önkormányzata                       FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok 
                                                                                                    Víz-és Csatornamű Zrt.  
                    Pálffy Károly                                                                   Kis István 
                    Polgármester                                                     Vezérigazgató, Igazgatósági tag 
                       Megbízó                                                                         Megbízott 
                       

    

Előttünk mint tanúk előtt:    

Név:…………………………………            Név:…………………………………  

Lakcím:……………………………..  Lakcím:…………………………….. 

Aláírás:……………………………..   Aláírás:…………………………….. 

 

 



 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott Bicske Város Önkormányzata (Cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4., törzsszám: 10481, 
Képviseli: Pálffy Károly polgármester), mint a (z) 

I/12.,I/17. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-
15) víziközmű rendszer 

ellátásért felelős/valamennyi ellátásért felelős nevében és helyett eljáró Megbízó 

meghatalmazom 

a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., adószám: 11111544-
2-07, cégjegyzékszám: 07-10-001122, Képviseli: Kis István Vezérigazgató, Igazgatósági tag) 
mint Szolgáltatót azzal, hogy 
 
Bicske Város Önkormányzatának a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(továbbiakban: Vksztv) 11.§ (2) bekezdése szerinti 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervvel (továbbiakban: GFT) kapcsolatos kötelezettségeit az Önkormányzat 
helyett és nevében teljesítse.  
E meghatalmazás kiterjed a 2020-2034. évi GFT Beruházási tervrészének elkészítésére, a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, valamint a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban Bicske Város Önkormányzata képviseletére. 

 

Bicske, 2019. …………………… hó …….nap 

 

……..……………………………………                      ………………………………… 

      Bicske Város Önkormányzata                        FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok 
                                                                                                    Víz-és Csatornamű Zrt.  
                 Pálffy Károly                                                                     Kis István 
                  Polgármester                                                         Vezérigazgató, Igazgatósági tag 
                      Megbízó                                                                         Megbízott 
                       

    

Előttünk mint tanúk előtt:    

Név:…………………………………            Név:…………………………………  

Lakcím:……………………………..  Lakcím:…………………………….. 

Aláírás:……………………………..   Aláírás:…………………………….. 

 



 
 

Fejlesztési igény megfogalmazása 
 
 
 

 
1.  Víziközmű rendszer neve, kódja: 

2.  Beruházási igényt kíván-e megfogalmazni az Önkormányzat: 
  
                                            igen                             nem 

3.  Fejlesztési igény megnevezése: 

4.  A fejlesztési igény megvalósulásának helyszíne: 

5.  A fejlesztési igény műszaki tartalma (rövid szöveges leírás): 

6.  A fejlesztési igény megvalósításának tervezett időszaka (év): 

7.  A fejlesztési igényeket milyen forrásból finanszírozná? 

8.  Kapcsolattartó megnevezése, elérési lehetősége: 

 
 
 
Kelt, 2019. ……………………     ……………………………… 
 
                                                                              Bicske Város Önkormányzat Polgármestere 
                                                                                                    



 

 

 

NYILATKOZAT ELKÜLÖNÍTETT ANYAGI FORRÁSRÓL 

 

Bicske Város Önkormányzata a(z)  

a) I/12./17 Mány Bányakút - Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-

10481-1-003-01-15) 

b) II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12)  

c) I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-

12)  

víziközmű rendszerek 2020-2034. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az 

Önkormányzat a 2020. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, a 2019. 

március 31-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak megküldött 

elszámoló jelentés szerint 348.820.630,-Ft összegű, a  korábbi évek során felhalmozott 

víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. 

törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán  kezel. 

 

 

Bicske,  2019. …………………… hó …….nap 

 

 

 

 

 

               …………………………………… 
Pálffy Károly 
polgármester 
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