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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. (a továbbiakban: „Vksztv.”) 11. § (1)-(4) 
bekezdése értelmében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni, és azt minden év szeptember 15. napjáig be kell nyújtani a 
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „Energia Hivatal”) 
számára. 
 
A Vksztv. 2. § 8. pontja szerint gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint 
beruházási tervből áll.  

Az Energia Hivatal a 4735/2015. számú határozatával 2015. június 30. napjával megszüntette 
a Kistarcsa Város ellátási területén üzemeltető DPMV Zrt. közérdekű üzemeltetői 
jogviszonyát. 2015. július 1. napjától a DPMV Zrt. bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében 
látja el az üzemeltetést a településen a felek között megkötött szerződés alapján.  

A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdése szerint bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett 
víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervet az ellátásért felelős készíti el, és 
az ellátásért felelős, azaz az Önkormányzat felelős a beruházási terv elkészítéséért is. A 
Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott 
víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási terv, vagy beruházási terv tekintetében 
benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik.  
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/B. § (4) bekezdése alapján a gördülő 
fejlesztési terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-ában a terv készítésére és 
benyújtására kötelezett viseli, azaz esetünkben a fentiek alapján az Önkormányzat. Bár a 
Vksztv. 11.§ (5b) bekezdése lehetőséget adna arra is, hogy a gördülő fejlesztési terv készítése 
a víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó díjbevétel terhére kerüljön finanszírozásra, 
azonban a DPMV Zrt. 2015. június 12. napján kelt levelének értelmében a társaság az idei év 
során ilyen jellegű többletfeladatot vállalni nem tud. 
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A fentiekre tekintettel az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének eleget téve tervezési 
szerződést kötött a gördülő fejlesztési terv felülvizsgálatára a KÖZMŰCOOP Mérnöki 
Tervező és Szervező Közkereseti Társasággal 490.000,- Ft +Áfa ellenérték ellenében. Ezen 
cég készítette már a 2014. évben is – akkor még a DPMV Zrt. megbízásából – a gördülő 
fejlesztési tervet, amelyet a Képviselő-testület a 164/2014. (VIII.27.) számú határozatában 
foglaltak szerint hagyott akkor jóvá. A KÖZMŰCOOP Mérnöki Tervező és Szervező 
Közkereseti Társaság eljuttatta az Önkormányzat számára a felülvizsgált gördülő fejlesztési 
tervet, amely a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.  
 

A gördülő fejlesztési terv tartalmára és elkészítésére vonatkozó szabályokat a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/A.§-90/G.§-ai határozzák meg. A tervben a tervezett 
munkálatok költségének fedezeteként a kistarcsai ellátási terület vonatkozásában  
4 millió forint került megjelölésre, mivel korábban az Energia Hivatal által a közérdekű 
üzemeltetői jogviszony időszakára megállapított közműhasználati díj összege is hasonló 
nagyságrendű volt. Azért ezt az összeget vették alapul, mert bár az Önkormányzat és a 
DPMV Zrt. között megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján 100 milliós 
nagyságú éves bérleti díj illetné meg az Önkormányzatot, azonban ennek tényleges 
kifizetésére a szolgáltatási díjak nem nyújtanak fedezetet, ebből kifolyólag a fizetendő 
bérleti díj mértékének felülvizsgálatával kapcsolatban jelenleg is tárgyalások vannak 
folyamatban a felek között.  
 

A terv ennél az összegnél jóval nagyobb összegben tartalmaz elvégzendő szükséges 
munkálatokat, ennek megfelelően a bérleti díjjal nem fedezett munkálatoknál 
forráshiány látható. Nyilvánvalóan azonban csak azon munkálatok végezhetőek el, és 
kérhetőek számon az Önkormányzaton, amelyekre valós fedezet áll majd rendelkezésre. 
A fentiek egyben azt is jelentik, hogy a gördülő fejlesztési tervben a pénzügyi források 
szűkös volta miatt a nagyobb kiadással járó fejlesztési, beruházási munkák 
szerepeltetése egyelőre nem javasolt.  
 

A legfontosabb változás a felülvizsgált tervben a korábban, 2014-ben elfogadott tervhez 
képest az, hogy a felülvizsgált terv már tartalmazza a régóta rossz állapotban lévő házi 
szennyvízátemelőkkel kapcsolatban elvégzendő munkálatokat is.  
 

Megjegyzendő, hogy a 2014. évben készült gördülő fejlesztési terv jóváhagyását követően a 
2015. év első negyedévében újabb tárgyalások kezdődtek a DPMV Zrt.-vel a gördülő 
fejlesztési terv szükséges felülvizsgálatát illetően, amely kérdést a t. Képviselő-testület is 
tárgyalta, és elbírálta a 78/2015. (IV.29.) számú határozatával. Tekintettel arra, hogy a 
jelenlegi helyzet szerint a gördülő fejlesztési terv felülvizsgálatát nem a DPMV Zrt. végezte, 
hanem az Önkormányzat, most már a megbízott tervező céggel történő egyeztetések alapján, 
és némileg más szempontok szerint, így javasolt a 78/2015. (IV.29.) számú határozatot is 
visszavonni.  
 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek 
beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 
1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján a felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv 
jóváhagyására vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtása előtt szükséges 
megfizetni és ezt hitelt érdemlően igazolni kell a kérelemhez csatolt dokumentummal 
(átutalási bizonylat, vagy postai úton történő fizetés esetén a feladóvevény másolata).  
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A hivatkozott jogszabály alapján (1. számú melléklet E) pont 26. és 27. alpontja),  
2015. szeptember 7. napjától hatályosan a felújítási és a pótlási terv benyújtásának és 
jóváhagyásának díja a tárgyév június 1-jén hatályos víziközmű-szolgáltatási 
engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói 
egyenértékenként 0,001, de legalább 10 ezer forint, és ugyanekkora igazgatási-
szolgáltatási díjat kell fizetni a beruházási terv jóváhagyásának vonatkozásában is.  
 
A DPMV Zrt. tájékoztatása alapján a víziközmű-szolgáltatási engedélyben a víziközmű-
rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékek Kistarcsa és Kerepes vonatkozásában az 
alábbiak: 
 

Kerepes-Kistarcsa-IV (ivóvízellátás): 11.012 
ebből 
Kerepes: 5.116 
Kistarcsa: 5.896 
 

Kerepes-Kistarcsa-SZ (szennyvíz): 16.833 
ebből 
Kerepes: 8.409 
Kistarcsa: 8.424 
 
Kistarcsa esetében tehát az összesített felhasználói egyenérték: 14.320. A fentiek alapján 
a Kistarcsai ellátási terület esetében a gördülő fejlesztési terv jóváhagyatása összesen 
28.640.,- Ft igazgatási-szolgáltatási díjat von maga után. (A pótlási és felújítási terv 
jóváhagyásának díja 14.320.- Ft és a beruházási terv jóváhagyása is 14.320,- Ft díj 
ellenében történik). Az igazgatási-szolgáltatási díj finanszírozására az Önkormányzat 
részéről még a 2014. évre vonatkozóan kiszámlázott és az Önkormányzathoz befolyt 
közmű-használati díj maradvány összege fedezetet nyújt.  
 
 

Az Energia Hivatal a jóváhagyott beruházási tervben, valamint a felújítási és pótlási tervben 
foglaltak végrehajtását folyamatosan ellenőrzi.  
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 78/2015. (IV.29.) 
számú határozatát, és elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 
felülvizsgált gördülő fejlesztési tervben foglaltakat. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a fent hivatkozott gördülő fejlesztési tervet véleményezésre küldje 
meg a DPMV Zrt. számára, a DPMV Zrt. gördülő fejlesztési tervre vonatkozó 
véleményét szerezze be, és a tervet a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási 
Hivatal részére legkésőbb 2015. szeptember 15. napjáig nyújtsa be.  
 
Határidő: azonnal, illetve 2015. szeptember 15. napja 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester, 

  
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2015. augusztus 18. 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
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Mellékletek:  
 

- 1. sz. melléklet: felülvizsgált gördülő fejlesztési terv tervezete. 
 

Érintett társaság: DPMV Zrt. 
 
Meghívandó személy: Sárosi István a DPMV Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
 

 


