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3./ E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Tárgy: Vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2022-

2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása  

 

Előterjesztő:  Lőrincz György polgármester 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú 

távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-

szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A 

gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A felújítási 

és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el, és 

jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.15.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint ellátásért felelős - a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. 

§ (2) bekezdése alapján megbízza az Aqua Szolgáltató Kft-t a víziközművek 

felújítására, pótlására és beruházására a 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő 

fejlesztési terv elkészítésével. 

2. Képviselő-testület megbízza az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy helyette és 

képviseletében önállóan eljárjon és a gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos 

valamennyi dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan megtegye. 

3. A Képviselő-testület kikötés nélkül jóváhagyja az Aqua Szolgáltató Kft. által készített, 

a víziközművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2022-2036. évi 

gördülő fejlesztési tervet. 

4. A Képviselő-testület megbízza Aqua Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtsa be a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a víziközmű rendszerek 

2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervét. 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével 

értesítse az AQUA Szolgáltató Kft-t, egyben felhatalmazza a határozatban foglaltak 

végrehajtásához szükséges meghatalmazás aláírására.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester az 5. pont vonatkozásában, Csapó Imre ügyvezető  

Határidő: 2021. szeptember 16., ill. 2021. szeptember 30. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és abban foglaltakról 

döntést hozni szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2021. augusztus 10. 

 

Lőrincz György s.k. 

  polgármester 

 


