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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a 
rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési 
tervet szükséges készíteni. 
A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 
A tervet minden évben be kell mutatni a felügyelő hatóságnak, amely azt jóváhagyás 
után le is ellenőrizheti. 
A gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 
2014. szeptember 15-ig kell a szolgáltatónak jóváhagyásra benyújtania.  
A Bakonykarszt Zrt. elkészítette a településre vonatkozó 2015-2029. évi beruházási, 
felújítási és pótlási tervdokumentációját.  
 
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.  
 
Jelen előterjesztéshez mellékelem a Bakonykarszt Zrt. tájékoztató leveleit és a 
Gördülő Fejlesztési Terveket. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
Eplény, 2014. augusztus 19. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (…) határozata 

 
a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, az 
üzemeltetett víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 

jóváhagyásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, az üzemeltetett víziközművekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által a 
11-33941-1-001-00-13 kódú Eplény ivóvízellátó víziközmű-rendszerre a 2015-
2029. évek közötti időszakra összeállított, és a 1280-34/2014. számon 
megküldött, Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által a 
21-33941-1-001-00-11 kódú Eplény szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-
rendszerre a 2015-2029. évek közötti időszakra összeállított, és a 1280-
64/2014. számon megküldött, Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Bakonykarszt 
Zrt-t a határozat megküldésével értesítse. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2014. augusztus 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
         
Eplény, 2014. augusztus 19. 
 
 
 

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

 
 
 


