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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a 
képviselő-testület 60/2016. (VI. 08.) és 61/2016. (VI. 08.) határozatában adott 
felhatalmazás alapján – elkészítette az önkormányzat víziközmű-vagyonára a 2017-
2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terveket (a továbbiakban: GFT). 
 
Az előterjesztéshez 1. és 2. mellékletként csatolom az üzemeltetési adatok, fejlesztési 
elképzelések és hibastatisztikák figyelembevételével elkészített GFT-ket, amelyek az 
58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozó előírásai 
alapján készültek. 
 
A terveket, a korábbi megállapodás értelmében, csak önkormányzati jóváhagyást 
követően lehet véglegesíteni, illetve az elfogadott fejlesztést, beruházást vagy pótlást 
megvalósítani. Mindezen költségek az elkülönítetten kezelt használati 
(bérleti/koncessziós) díjból, illetve pályázati források esetleges bevonásával 
kerülnének megvalósításra.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
 
Eplény, 2016. július 22. 
 
 
 Fiskál János  
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A) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (VII. 27.) határozata 

Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési 
Tervének a jóváhagyásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása” 
című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által, a 3. sorszámú 11-
33941-1-001-00-13 kódú Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszerre, a 
2017-2031. évek közötti időszakra összeállított és a 902-407/2016. számon 
megküldött, Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyja azzal, hogy a tervben a 
forrás megnevezésnél „100% ellátásért felelősi forrás” alatt együttesen saját és 
pályázati forrást kell érteni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a BAKONYKARSZT 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a határozat 
megküldésével, értesítse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. augusztus 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
  
 
Eplény, 2016. július 27. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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B) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (VII. 27.) határozata 

Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének 
Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény község 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervének a 
jóváhagyása” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a BAKONYKARSZT Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által, a 63. sorszámú 21-
33941-1-001-00-11 MEKH kóddal rendelkező Eplény 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerre, a 2017-2031. évek 
közötti időszakra összeállított és a 902-407/2016. számon megküldött, Gördülő 
Fejlesztési Tervet jóváhagyja azzal, hogy a tervben a forrás megnevezésnél 
„100% ellátásért felelősi forrás” alatt együttesen saját és pályázati forrást kell 
érteni. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a BAKONYKARSZT 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a határozat 
megküldésével, értesítse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. augusztus 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
  
 
Eplény, 2016. július 27. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 

 


