Előterjesztés
Készült: Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 9-i ülésére
3 . napirend: A települési víziközmű-rendszerek 15 éves (2022-2036) időtávra szóló Gördülő
Fejlesztési Tervének jóváhagyása
Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése értelmében
a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés
szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő
fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítésének kötelezettségét írja elő. A GFT beruházási,
felújítási és pótlási tervből áll.
A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése alapján a beruházási tervet az ellátásért felelősöknek, a felújítási és
pótlási tervet a viziközmű-szolgáltatónak kell elkészítenie, de a víziközmű-rendszerek képviseletében
eljáró ellátásért felelős Önkormányzatok meghatalmazásának birtokában a víziközmű-szolgáltató is
elkészítheti és benyújthatja a beruházási tervrészt. Az összeállított GFT-t az Önkormányzat képviselőtestületi határozatával és meghatalmazásával együtt a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig kell
benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban MEKH) részére
jóváhagyás végett.
Az üzemeltető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. a GFT-ket a Vksztv. végrehajtására
kiadott 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/A-G. §-a alapján, valamint a 61/2015.(X.21.) NFM.
rendelet figyelembe vételével elkészítette a 2022-2036. évek közötti, 15 éves időtartamra szóló
terveket. A GFT részletesen leírja a következő 15 évre vonatkozó feladatok szükségességének
indokolását, azok műszaki tartalmát, a munkák elmaradásának várható következményeit, valamint az
értéknövelő
beruházások és felújítások költségszerkezetét.
A táblázatokban szereplő feladatok tervezett nettó költségeiből kalkulált éves programokat a bérleti díj
előző évi tényadatai alapján becsült összegek, valamint az elkülönített folyószámlán rendelkezésre
álló összeg figyelembe vételével állította össze. Amennyiben az egyes munkák összköltsége
meghaladja az éves bérleti díjat, a KAVÍZ Kft. részletfizetést biztosít, vagy az adott munkát több
ütemben valósítja meg. Ha valamely feladat (vagyonértékelés, szolgalmi jogok bejegyeztetése, stb.)
elkészítését jogszabály vagy más hatóság írja elő, és a határidő figyelembe vételével számított éves
költségek jelentősen túllépik a bérleti díjat, az elkülönített folyószámlán pedig nem áll rendelkezésre a
szükséges összeg, az Önkormányzatnak a bérleti díjon felül egyéb forrást is kell biztosítani.
Várható költségek és pénzügyi forrás:
„31. Taszár ivóvíz” víziközmű-rendszer beruházási terv része
Költségek 2022-2036. között:
- rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok:
- GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási és szakhatósági díja:
- alaptérkép frissítés és térinformatikai felhasználása
Pénzügyi forrás:
- várható éves bérleti díj:

150.000,- Ft + áfa
495.000,- Ft + áfa
315.000,- Ft + áfa
995.000,- Ft+áfa

Az elmúlt években a KEHOP beruházások keretében minden szükséges beruházási munka
megvalósult, így a következő 15 évben az előzőekben ismertetett feladatokon kívül más beruházást a
KAVÍZ Kft. nem tervez.
„31. Taszár ivóvíz” víziközmű-rendszer felújítási és pótlási terv része
Költségek:
- rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 2022-2036.között
150.000,- Ft + áfa
- ivóvíz bekötővezeték cseréje I-III. ütem 2022-2027. év között
5.000.000,- Ft + áfa
- kutak eltömedékelése 4 db 2027-2035. év között
7.200.000,- Ft + áfa
- elöregedett acél/acny vízvezeték rekonstrukcója I.-II. ütem 2035-2036. év 44.000.000,- Ft + áfa
„38. Taszár szennyvíz” víziközmű-rendszer beruházási terv része
Költségek:
- rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 2022-2036. között
- GFT jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási és
szakhatósági díja 2022-2036. év között
- alaptérkép frissítése és térinformatika felhasználása 2022-2036. év között
- Szv-átemelő GPRS kommunikációjának kialakítása II. részlet 2022-ben:
- Tartalék szennyvízszivattyú beszerzése 3 db 2023-2033 évben:
Pénzügyi forrás:
- várható éves bérleti díj
„38. Taszár szennyvíz” víziközmű-rendszer felújítási és pótlási tervrésze
Költségek:
- rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 2022-2036. között
- szennyvízszivattyú felújítása vagy cseréje 6 db 2026-2031 között
- szennyvízátemelő gépészeti felújítása 3 db
2034-2036 között
Forráshiány miatt nem megvalósítható feladatok:
- szennyvízátemelő vezérlő-szekrény felújítása 3 db 2.100.000 Ft + áfa
- Taszár lakótelep régi és új szennyvízrendszerének teljes szétválasztása,
régi eltömedékelése
20.000.000 Ft + áfa

90.000,- Ft + áfa
495.000,- Ft + áfa
315.000,- Ft + áfa
610.000,- Ft+ áfa
3.700.000,- Ft+áfa
638.000,- Ft+ áfa

90.000 Ft + áfa
3.000.000 Ft + áfa
1.500.000 Ft+ áfa

2022. évben a tervezett beruházási feladatok kimerítik az éves bérleti díjat, így 2022-ben – egyéb
pénzügyi forrás hiányában – nem készül felújítási és pótlási munka.
A Vksztv. 11. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ellátásért felelősök véleményezési joggal
rendelkeznek a GFT tartalmára nézve, és véleményeltérést fogalmazhatnak meg, melyet a tervek
mellékleteként kell kezelni.
A fentiek alapján a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni a GFT-t 2022-2036. évek közötti időszakra
vonatkozóan a két víziközmű-rendszer vonatkozásában.
A Gördülő Fejlesztési Tervek az előterjesztés mellékletét képezik.
1. Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat, mint a „31. Taszár ivóvíz” (11-04932-1-001-00-03) víziközműrendszer képviseletében eljáró ellátásért felelős önkormányzat, a 2021. szeptember 9-én tartott
képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. által készített, a
2022. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.
A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/A-G.
§-a alapján, valamint az 61/2015.(X.21.) NFM rendelet előírásai szerint összeállított, és a fenti
víziközmű-rendszerre vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2022-2036.
évek közötti időszakra vonatkozóan.
2. Megrendeli a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2022-ben megvalósítandó értéknövelő
beruházási, felújítási és pótlási munkákat.
3. Elfogadja, hogy a 2022. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre, és
csak a Gördülő Fejlesztési Terv keretében elvégzett, 2022. évi értéknövelő munkák számláival
történő kompenzálások utáni záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: azonnal
2. Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat, mint a „38. Taszár szennyvíz” (22-04932-1-001-00-14)
víziközmű-rendszer képviseletében eljáró ellátásért felelős önkormányzat, a 2021. szeptember 9-én
tartott képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. által
készített, a 2022. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.
A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/A-G.
§-a alapján, valamint a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet előírásai szerint összeállított, és a fenti
víziközmű-rendszerre vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 20222036. évek közötti időszakra vonatkozóan.
2. Megrendeli a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2022-ben megvalósítandó értéknövelő
beruházási, felújítási és pótlási munkákat.
3. Elfogadja, hogy a 2022. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre, és
csak a Gördülő Fejlesztési Terv keretében elvégzett, 2022. évi értéknövelő munkák számláival
történő kompenzálások utáni záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra.
1.

Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: azonnal
Taszár, 2021. szeptember 01.
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző

