
Előterjesztés 

A víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének 
beruházási tervéről 

 

1. előterjesztés száma: 284/2018 
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 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
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! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
 
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 (ez az 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 283.390.673,-Ft –, illetve egyéb, pl. pályázati források. 
 
Városunk 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. 
 
A Bicske-Csabdi ivóvíz rendszer esetében az elmúlt időszakban egyre gyakrabban merül fel 
az igény a zártkertek – elsősorban a Galagonyás és a Baboshegy-Előhegy-Középhegy – 
vízellátására. 
A Galagonyásban csak a II. dűlőben van vezetékes víz, ami a városi vezetékhálózat része, az 
I. dűlőben a vezeték csak a burkolat bontásával helyezhető el a közterületen. 
A Baboshegy-Középhegy-Előhegy zártkertben van a városi hálózatra csatlakozó 
vezetékszakasz, van az ÉDV Zrt regionális vezetékhálózatára kapcsolódó vezetékszakasz (itt 
csak vásárolt víz értékesítés lehetséges), illetve van nem víziközmű vezetékszakasz is (utóbbi 
üzemeltetéséről, fenntartásáról nem az önkormányzat gondoskodik). 
A zártkertek magasabb pontjain a gravitációs, szabvány szerinti vízellátás a városi hálózatról 
már korlátozott a tározó magassági elhelyezése miatt, ezért számolni kell a mesterséges 
nyomásfokozás szükségességével, vagy a regionális vezetékből való vízvásárlás lehet a 
megoldás. 
Üzemeltetési kockázatot jelent a kiépített vezetékhálózat alacsony vízhasználatából eredő 
pangó víz. 
 



A műszaki adottságok ismeretében javasolom, hogy fejlesztési igényként a Bicske, 
Galagonyás és a Baboshegy-Középhegy-Előhegy zártkertek víziközművel nem rendelkező 
részeinek tervezési munkái kerüljenek megfogalmazásra, melynek anyagi forrását az éves 
bérleti díj terhére tudjuk biztosítani. 
Megkeresésünkre Csabdi önkormányzata fejlesztési igényt nem fogalmazott meg. 
 

Bicske, 2018. június 19. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. melléklet a 284/2018 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási tervéről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) meghatalmazza a Fejérvíz Zrt-t a 2019 – 2033. 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 1) c) pontban jelölt víziközmű esetében fejlesztési igényként kéri szerepeltetni a 
bicskei zártkertek (Galagonyás; Baboshegy-Középhegy-Előhegy) vezetékes ivóvízzel 
nem ellátott részeinek tervezési feladatait. A költségekre az éves bérleti díj biztosítja a 
fedezetet. 
 

3) felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazások és a fejlesztési igény(ek) aláírására. 
 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Polgármester 
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