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Tisztelt Képviselő- testület! 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a rendelkezik arról, hogy 

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges 

készíteni, melyet a törvényes felügyeletet ellátó Magyar Energetikai és Közmű szabályozási 

Hivatalhoz kell megküldeni minden év szeptember 30-ig. 

A Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Mezőföldvíz Kft. 

előkészítette - a 2022-2036. évi GFT felújítási és pótlási tervét és 

                     - a 2022-2036. évi GFT beruházási tervét, melyek az előterjesztés mellékletét 

képezik. 

 

A 2016-2030-ig szóló tervezés a 165/2015. (IX.29) KT határozatban, a 2017-2031-re a 

125/2016.(VIII.02.) KT határozatban, a 2018-2032-re a 171/2017.(IX.26.) KT határozatban, a 

2019-2033-ra a 147/2018.(IX.25.) KT, a 2020-2034-re a 156/2019.(X.01.) KT határozattal 

2021-2035-re vonatkozóan pedig 126/2020.(IX.22.) KT került elfogadásra. 

A 2022-2036-os időszakra is határozatot kell hoznia a testületnek.  

A 2022-2036. évi GFT elkészítéséhez, a felújítási -, pótlási munkák költségeinek 

kalkulálásához, a benyújtáshoz nyilatkozatok, megbízások, valamint az elfogadott határozatok 

szükségesek: 

 A 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a MEZŐFÖLDVÍZ Kft-t a 2022-

2036. évi GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő 

benyújtásával, továbbá azzal, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel 

képviselje az Önkormányzatot 

 

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletbe foglalt, GFT elkészítéséről 

szóló VIII/A. FEJEZET 90/D. § (5.) bekezdése szerint 

„A Tervben figyelembe kell venni a területrendezési tervekben és a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervben megfogalmazott fejlesztési igényeket, illetve be kell mutatni azok 

teljesítését.” 



 

 A 2022-es várható bérleti díjakon, valamint a 2021-es GFT-ben jóváhagyott 

tartalékoláson kívül, az Önkormányzat milyen összegű anyagi forrással rendelkezik a 

korábbi évek során a bérleti díjakból, illetve egyéb vízi közmű fejlesztésre fordítandó 

anyagi forrásból, melyek a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített 

számlán/számlákon kezelendők és a vízi közmű rendszer felújításra, pótlására és 

fejlesztésére használandók 

 

 Határozat a 2022-2036. évi GFT elfogadásáról 

 

A rendelkezésre álló információink szerint a 2022-es évben Dunaföldvár Város Önkormányzata 

saját erőből anyagi forrást nem tud biztosítani a vízi közmű rendszer felújítására, pótlására és 

fejlesztésére. 

Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 

elfogadását! 

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 16. 

 

          Horváth Zsolt s.k. 

              polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVSLAT 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős -, képviselő-testülete  

1. a Mezőföldvíz Kft. által elkészített, U2200-71 (11-31501-1-001-00-03); U2500-72 (21-

31501-1-004-00-07) sz. Dunaföldvári víziközmű rendszerek, 2022-2036. évi Gördülő 

Fejlesztési Terv Beruházási tervét véleményezte, jóváhagyta.  

2. Dunaföldvár Város Önkormányzata, - mint ellátásért felelős-, képviselő-testülete a 

Mezőföldvíz Kft. által elkészített, U2200-71 (11-31501-1-001-00-03); U2500-72 (21-

31501-1-004-00-07) sz. Dunaföldvári víziközmű rendszerek, 2022-2036. évi Gördülő 

Fejlesztési Terv Felújítási és pótlási tervrészét véleményezte, jóváhagyta. Az erről szóló 

nyilatkozat kiadására a képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel. 

3. felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pont szerinti nyilatkozatok, valamint szükséges 

intézkedések megtételére 

  

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 




































































































































