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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. szeptember 18-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek
jóváhagyása
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Meghívott: Mester Zoltán üzemigazgató
Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11.§-a értelmében a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként,
15 éves időtávra – Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni, amelyet minden év
szeptember 30-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak, valamint a
víziközmű szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH)
jóváhagyásra.
A GFT benyújtására a beruházási tervek vonatkozásában az ellátásért felelős, tehát az érintett
önkormányzat, míg a felújítási és pótlási tervek esetében a szolgáltató kötelezett. Az előző
évek gyakorlatához hasonlóan a BARANYA-VÍZ Zrt. Komlói Üzemigazgatósága – a
vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait figyelembe véve –
megküldte mindkét víziközmű-szolgáltatási területre (ivóvízellátás és szennyvízelvezetés) a
tervezett felújításokra és pótlásokra, illetve a beruházásokra vonatkozó összefoglaló
táblázatokat. Az előző évhez hasonlóan, az idén is négy táblázat készült az alábbiak szerint:
 Közműves vízellátás beruházások összefoglaló táblázata (1. számú melléklet).
 Közműves vízellátás felújítások és pótlások összefoglaló táblázata (2. számú
melléklet).
 Kistérségi szennyvízrendszer beruházásainak összefoglaló táblázata (3. számú
melléklet).
 Kistérségi szennyvízrendszer felújításainak és pótlásainak összefoglaló táblázata (4.
számú melléklet).
A fenti 4 db összefoglaló táblázat mindegyikéhez a Baranya-Víz Zrt. készített szöveges
szakmai indoklást. Ezek az indoklások az előterjesztéshez nem kerültek csatolásra, azok a
Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők. A GFT önkormányzatok általi elfogadását
követően a mellékelt összefoglaló táblázatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó szakmai
indoklások benyújtásra kerülnek a hatóság felé.

A GFT hatóság általi jóváhagyása igazgatási szolgáltatási díjköteles. A jogszabályi előírások
alapján az önkormányzatoknak a beruházásokra vonatkozó tervrészek után kell megfizetniük
az igazgatási szolgáltatási, valamint szakhatósági díjakat, amelyek Mánfa Község
Önkormányzat esetében az alábbiak szerint alakulnak:
- az ivóvízhálózat vonatkozásában:
605,- Ft
- kistérségi szennyvízhálózat vonatkozásában
3.457,- Ft
Összesen:
4.062,- Ft
A fenti díjakat a Baranya-Víz Zrt. a GFT benyújtásakor megfizeti a hatóság felé, azok
elszámolása az idei évben esedékes 2018. évi víziközmű bérleti díj terhére történik.
A szolgáltató minden érintett önkormányzatnak folyamatosan küldi a területén lévő,
tulajdonába tartozó víziközművek felújításával és beruházásával kapcsolatos műszaki
anyagot. A 15 éves időtartamra tervezett fejlesztési tervek önkormányzati jóváhagyását
követően lehet a teljes működési területre szóló GFT-t benyújtani jóváhagyásra a hatóság felé.
Az eljárás komplexitása, illetve a szükséges műszaki dokumentációk nagysága indokolttá
teszi, hogy a hatósági eljárásban meghatalmazással az ügyben központi szerepet játszó
BARANYA-VÍZ Zrt. járjon el. A meghatalmazásról a határozati javaslat 3. pontja
rendelkezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és határozati
javaslatot támogatni szíveskedjék!
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta a „Viziközműszolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása” című előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a
alapján előírt – az önkormányzat tulajdonába tartozó víziközművekre vonatkozó, 15
éves időtartamra szóló – Gördülő Fejlesztési Terveket az 1-4. sz. mellékletekben
foglaltak szerint elfogadja.
2. A víziközmű pótlására, felújítására, fejlesztésére saját forrásként a víziközmű
birtoklásából és üzemeltetéséből befolyt bérleti díj áll rendelkezésre. Az ezt
meghaladó fejlesztési igény pénzügyi fedezetéül hazai és uniós pályázati forrásból
elnyert támogatások szolgálhatnak.
3. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának hatósági eljárása
során felhatalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy az önkormányzat nevében
és helyette teljes jogkörrel eljárjon, az eljárásban Mánfa Község Önkormányzatát
képviselje. Felkéri a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő Fejlesztési
Terveket határidőre a MEKH felé az előírt módon nyújtsa be.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Csollák István cégvezető
4. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási tervrészeinek a hatósági
jóváhagyásához szükséges, Mánfa községre eső összesen 4.062,- Ft összegű hatósági
díjak fedezetét biztosítja az idei évben esedékes 2018. évi víziközmű bérleti díj
terhére.

Utasítja a jegyzőt, hogy a hatósági díjakkal kapcsolatos előirányzat változást a
költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át.
A képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt-t, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak
határidőre történő megfizetéséről intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (költségvetési rendelet átvezetése)
Mester Zoltán üzemigazgató (hatósági díjak megfizetése)

Mánfa, 2019. szeptember 16.

Takács Zsolt
polgármester

