
K I V O N A T 

a képviselő-testület 2020. szeptember 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2020. (IX.23.) sz. határozata 

a Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 

jóváhagyásáról 
 

 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta a „Viziközmű-

szolgáltatásra 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, az alábbi szolgáltatói és 

MEKH azonosítószámokkal: 

- Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója ivóvíz: II.1 

- Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója ivóvíz:  11-26408-1-007-00-00 

- Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója szennyvíz: II.24 

- Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója szennyvíz: 21-26408-2-007-00-00 

 

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 4.191, - Ft összegű hatósági 

díjak fedezetét biztosítja az idei évben esedékes 2019. évi víziközmű bérleti díj 

terhére. 

 

5. Utasítja a jegyzőt, hogy a hatósági díjakkal kapcsolatos előirányzat változást a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át. 

 



6. A képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt-t, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak 

határidőre történő megfizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (költségvetési rendelet átvezetése) 

   Mester Zoltán üzemigazgató (hatósági díjak megfizetése) 

 

 

K.m.f. 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Takács Zsolt s.k. 

címzetes főjegyző         polgármester 

 

 

 

A kiadmány hiteléül:   

      

      Takács Zsolt 

      polgármester 


