
  

                                        
                                        
                                        

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                
                                
                                

                       
                                

    Javaslat Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint 
beruházási tervrészeinek elfogadására 

                                
                                

                       
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                                
                                

                       
                                

    Dr. Görög István jegyző 
                                
                                

                       
                                

    Meghatalmazás, megrendelő 
                                
                                
                                
                  
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) 
bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                
                                

                  
                                

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az 
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
egyszerű többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több 
mint felének) igen szavazata szükséges. 

                                
                                
  Gencsapáti, 2016. augusztus 11.                 
                                
                                
              (: Dr. Görög István s. k. :)    
                 jegyző       
                                

 
 



  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) 
bekezdése alapján 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, valamint 
beruházási tervrészekből áll.  
 
A Vksztv. 2016. július 4. napjától hatályos módosítása alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés 
alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-
szolgáltató, azaz a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt., míg a beruházási tervrészt a 
képviseletre jogosult ellátásért felelős önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 
30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).  
 

A GFT elkészítését a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/A-90/G. §-ai, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve 
részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai 
követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet szabályozza.  
 

A Vhr. 90/B. § (1) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is 
tulajdonnal rendelkezik, az ellátásért felelősök képviseletére jogosult önkormányzat köteles a 
víziközmű-rendszerre vonatkozó tervet elkészíteni. 
 
 
A VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. több évtizedes szakmai tapasztalata alapján 
összeállította az általa javasolt gördülő fejlesztési tervet, melyet a mellékletekkel együtt megküldött 
az Önkormányzat számára, egyben – a költségkímélés érdekében – vállalta, hogy az érintett 
képviselő-testületek döntését követően az elfogadott terveket – ilyen tartalmú önkormányzati 
meghatalmazás esetén – benyújtja a Hivatalhoz.  
A tervek határidőben történő benyújtása érdelében a testületi döntésről szóló határozatot, valamint 
a képviseletre vonatkozó meghatalmazást 2016. szeptember 5-ig meg kell küldeni a VASIVÍZ Vas 
Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. számára. 
 
 
A folyamatos és biztonságos üzemeltetés és szolgáltatás érdekében a Fejlesztési terv elfogadását 
követően is soron kívül kell elvégezni a Fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem látható, 
váratlanul bekövetkezett műszaki hibák elhárítását, a technológiai berendezések javítását, esetleges 
cseréjét.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szombathely-Kőszeg regionális ivóvízellátó és 
szennyvízelvezető- és tisztító rendszer csatolt Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint 
beruházási tervrészeit hagyja jóvá, és adjon meghatalmazást a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és 
Csatornamű Zrt. számára, a fejlesztési terv MEKH részére történő benyújtására.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

       

 

 
 

 

 
                            
                            

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 
az ellátásért felelős, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdésében biztosított 
hatáskörében a Szombathely-Kőszeg regionális ivóvízellátó, 
valamint szennyvízelvezető- és tisztító rendszer Gördülő 
Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási 
tervrészeit elfogadja. 

  

 

2. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Gördülő 
Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló képviselő-testületi 
döntésnek, valamint az előterjesztés mellékletét képező 
megrendelőnek és meghatalmazásnak a VASIVÍZ Vas Megyei 
Víz- és Csatornamű Zrt. részére történő megküldéséről. 

  

                            
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   

     Határidő: 2016. szeptember 5.   
                             
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Alulírott Bodorkós Ferenc (születési név: Bodorkós Ferenc, születési hely, idő: Gencsapáti, 1951. 
május 17., a. n.: Tömő Emília) 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 143. szám alatti lakos, Gencsapáti 
község polgármestere, mint a V001 jelű ivóvízellátási rendszer és/vagy az S001 jelű 
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat(ok) 
képviselője 
 

 
 

a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 9700 
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-100607), hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján készítendő gördülő fejlesztési tervek beruházási 
tervrészét összeállítsa, az(oka)t benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz 
jóváhagyásra és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az ellátásért felelős 
tulajdonos önkormányzato(ka)t.  
Egyben a jelen okirat aláírásával kijelentem azt, hogy a gördülő fejlesztési terv(ek) felújítási, pótlási 
valamint beruházási tervrészeiben foglaltakat elfogadom, azokkal egyetértek. 
 
 
Gencsapáti, 2016. augusztus 16. 

                                                                        
           (: Bodorkós Ferenc :) 
                                                                                                               polgármester 
 
 

A megbízást elfogadom. 
 
 

Szombathely, 2016. szeptember ………. 
 
                                                                                                                                                                                                                   .............................................................. 

                 Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató 
         VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 
                meghatalmazott 
       

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

k, mint tanúk előtt: 

  Név: .................................................            Név: .................................................. 
  Aláírás: …..........................................            Aláírás: …........................................... 
  Lakcím: ............................................            Lakcím: .............................................. 
  Szig.szám: ….....................................            Szig.szám: …....................................... 



  

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Alulírott Bodorkós Ferenc (születési név: Bodorkós Ferenc, születési hely, idő: Gencsapáti, 1951. 
május 17., a. n.: Tömő Emília) 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 143. szám alatti lakos, Gencsapáti 
község polgármestere, mint a V001 jelű ivóvízellátási rendszer és/vagy az S001 jelű 
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat(ok) 
képviselője a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
(székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-100607) és az önkormányzatok 
között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés/-ek alapján  
 

 
 

 a 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv/-ek 2017. évi felújítási, pótlási 
tervrészletéből a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről a munka megkezdése 
előtt jóváhagyásra kerülő munkák elvégzését a VASIVÍZ Zrt.-től a víziközmű használati díj terhére. 
 
 
 
Gencsapáti, 2016. augusztus 16. 

                                                                        
 
 
           (: Bodorkós Ferenc :) 
                                                                                                               polgármester 


