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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. (a továbbiakban: „Vksztv.”) 11. § (1)-(4) 
bekezdése értelmében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni, és azt minden év szeptember 30. napjáig be kell nyújtani a 
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „Energia Hivatal”) 
számára. 
 
A Vksztv. 2. § 8. pontja szerint a gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint 
beruházási tervből áll.  
Kerepes és Kistarcsa település ellátása a két település közös tulajdonában álló, Kerepes-
Kistarcsa-IV megnevezésű, 11-34157-1-002-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező 
ivóvízvezeték rendszerről, valamint a Kerepes-Kistarcsa-SZ megnevezésű, 22-34157-1-002-
00-12 hivatali azonosítóval rendelkező szennyvízelvezető rendszerről történik.  
A Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerint bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett 
víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, míg a 
beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el, és nyújtja be jóváhagyásra az Energia 
Hivatal részére. A Vksztv.  5/F. § (4) bekezdése alapján a hivatkozott víziközmű rendszerek 
vonatkozásában Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata minősül 
ellátásért felelősnek.  
 
A Vksztv. 5/G. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel a két önkormányzatnak 
megállapodást volt szükséges kötnie az ellátásért felelősök képviseletéről, amely 
megállapodást a felek 2017. április 28. napján aláírták. A megállapodás értelmében az 
ellátásért felelősök képviseletét Kistarcsa Város Önkormányzata látja el. A megállapodás 3.2. 
pontja szerint az ellátásért felelősök a gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezet részét a 
DPMV Zrt.-vel készíttetik el.  
 
A beruházási tervfejezet elkészítésének költségét a felek 50-50%-os arányban viselik, azzal, 
hogy a beruházási tervfejezet a DPMV Zrt. által fizetendő bérleti díj terhére, beszámítás útján 
finanszírozandó.  
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A megállapodás szerint a vonatkozó szerződésben a DPMV Zrt. kötelezettségévé kell tenni a 
beruházási tervfejezet Energia Hivatal részére történő benyújtását. A fentiekre tekintettel 
mind Kistarcsa Város Önkormányzata, mind Kerepes Város Önkormányzata a DPMV Zrt.-vel 
vállalkozási szerződést kötött a beruházási tervfejezet elkészítésére és annak Energia Hivatal 
számára történő benyújtására vonatkozóan.  
 
A fentiek alapján a két ellátásért felelős önkormányzat és a DPMV Zrt. 2020. augusztus 18. 
napján vállalkozási szerződést kötött, amelyben a DPMV Zrt. vállalta, hogy a 2021-2035 
közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetét elkészítteti, és azt 
jóváhagyásra benyújtja az Energia Hivatal felé.  
 

A hivatkozott, 2020. augusztus 18. napján megkötött vállalkozási szerződés és a Vksztv. 11. § 
(1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a DPMV Zrt. elkészítette a 2021-2035 közötti 
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet mind az ivóvízellátó, mind a szennyvízelvezető 
rendszer tekintetében, amelyeket 2020. szeptember 30. napjáig eljuttatott jóváhagyásra az 
Energia Hivatal számára is. A gördülő fejlesztési terveket az előterjesztés 1. és 2. számú 
mellékleteként csatolom.  
 
A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős, vagy a víziközmű-szolgáltató, aki 
nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási 
tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal 
rendelkezik. Ebből következően az Önkormányzat mind az ivóvízellátó, mind a 
szennyvízelvezető rendszer tekintetében véleményezési joggal rendelkezik a pótlási és 
felújítási tervek tekintetében.  
 
A tervekben a felújítások, pótlások, beruházások fedezeteként bérleti díjon és 
közműfejlesztési hozzájáruláson kívüli önkormányzati forrás nem került megjelölésre, így az 
Önkormányzatnak a munkálatok megvalósításához a DPMV Zrt. által az Önkormányzat 
részére megfizetendő bérleti díjon felül plusz forrást nem szükséges biztosítania.  
 
Az ivóvízellátó rendszer vonatkozásában kiemelendő, hogy új elemként szerepel a „Kerepes 
(Szilasliget) Állomás utcai ivóvízvezeték teljes cseréje, fogyasztói átkötésekkel és meder alatti 
átvezetéssel (~300fm D 160 PE)” munkálat a 2021. évre tervezetten, a beruházási tervrészben 
pedig két új kút létesítése is feltüntetésre került (X. és XI. kút) szintén a 2021. évre 
vonatkozóan. Az ivóvízellátó rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv szöveges 
részében, a források bemutatásánál ezért is került megjelölésre a két település tekintetében 
összesen 48.600 e Ft tervezett bérleti díj a 2021. évre kalkuláltan. A 2021. évben tervezett 
bérleti díj a szennyvízelvezető rendszer vonatkozásában a két településre nézve 7.130 e Ft. A 
szennyvízelvezető rendszer kapcsán a rövid távon megoldandó feladatok között, 2021-ben a 
házi szennyvízátemelők nyomócsövének, szivattyújának, gépészetének, elektromos és 
irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása, gyűjtő, vagy bekötő csatorna 
rövid szakaszainak felújítása, illetve a csatornahálózati tisztítóidomok és aknák felújítása, 
cseréje, pótlása, vagy létesítése a fedlap szintbeemelésekkel egyetemben, szennyvízátemelők 
építészetének, csövezésének, szivattyúinak, emelőgépeinek, gépészetének, elektromos és 
irányítástechnikai kialakításának felújítása, cseréje, pótlása került tervezésre.  
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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/G § (2) bekezdése szerint az 
elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi 
eseményeit, adatait dokumentálni szükséges. A fentiek miatt a DPMV Zrt. minden év végén 
aktualizálja az adott évre vonatkozó gördülő-fejlesztési tervet a ténylegesen megvalósult 
munkálatok tükrében. Így történik ez a korábbi évben benyújtott és jóváhagyott, 2020-2034 
közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési terv esetében is. A fentiek miatt már most javasolt 
előre felhatalmazni a polgármestert, hogy a 2020. évben ténylegesen elvégzett munkálatok 
figyelembevételével 2020. decemberében aktualizálásra kerülő, felülvizsgált, 2020-2034 
közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveket az Önkormányzat nevében 
jóváhagyja.  
 
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 
 

Határozati javaslat I.  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a jelen 
előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteit képező, a 2021-2035 közötti időszakra szóló, 
ivóvízhálózatra, illetve szennyvízelvezető rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervekben foglaltakat, és felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja, és a DPMV Zrt. 
számára megküldje a gördülő fejlesztési tervek tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti hozzájáruló 
nyilatkozatot/véleményt. 
 

Határidő: azonnal,  
Felelős: Juhász István, polgármester 

  
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Határozati javaslat II.  

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
jóváhagyja a 2020-2034 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervek 2020. évi 
felülvizsgálata kapcsán készült, módosított gördülő fejlesztési terveket, mind az 
ivóvízhálózat, mind a szennyvízelvezető rendszer vonatkozásában. A Képviselő-testület 
felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy aláírja, és a DPMV Zrt. számára 
megküldje a 2020. évi felülvizsgálat kapcsán módosított, 2020-2034 közötti időszakra 
szóló gördülő fejlesztési tervek tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-
Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „Hivatal”) részére benyújtandó hozzájáruló 
nyilatkozatot/véleményt, valamint a Hivatal előtti eljárásban esetlegesen szükséges 
minden további nyilatkozatot vagy meghatalmazást. 
 

Határidő: azonnal,  
Felelős: Juhász István, polgármester 

  
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 
 
Kistarcsa, 2020. október 15. 
                                                                                                                           Juhász István  

                                                                                                                    polgármester 
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