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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 30. napjáig be kell nyújtani a 
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „Energia Hivatal ”) 
számára. 
 
A Vksztv. 2. § 8. pontja szerint a gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint 
beruházási tervből áll.  

Kerepes és Kistarcsa település ellátása a két település közös tulajdonában álló, Kerepes-
Kistarcsa-IV megnevezésű, 11-34157-1-002-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező 
ivóvízvezeték rendszerről, valamint a Kerepes-Kistarcsa-SZ megnevezésű, 22-34157-1-002-
00-12 hivatali azonosítóval rendelkező szennyvízvelvezető rendszerről történik.  

2015. július 1. napjától Kistarcsa és Kerepes település területén a DPMV Zrt. bérleti-
üzemeltetési jogviszony keretében látja el az üzemeltetést 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 a víziközmű-szolgáltató, míg a 
beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el, és nyújtja be jóváhagyásra az Energia 
Hivatal részére. A Vksztv.  5/F. § (4) bekezdése alapján a hivatkozott víziközmű rendszerek 
vonatkozásában Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata minősül 
ellátásért felelősnek.  
 
A Vksztv. 5/G. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel a két önkormányzatnak 
megállapodást volt szükséges kötnie az ellátásért felelősök képviseletéről, amely 
megállapodást a felek 2017. április 28. napján aláírták. A megállapodás értelmében az 
ellátásért felelősök képviseletét Kistarcsa Város Önkormányzata látja el. A megállapodás 3.2. 
pontja szerint az ellátásért felelősök a gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezet részét a 
DPMV Zrt.-vel készíttetik el.  
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A beruházási tervfejezet elkészítésének költségét a felek  
50-50%-os arányban viselik, azzal, hogy a beruházási tervfejezet a DPMV Zrt. által fizetendő 
bérleti díj terhére, beszámítás útján finanszírozandó. A megállapodás szerint a vonatkozó 
szerződésben a DPMV Zrt. kötelezettségévé kell tenni a beruházási tervfejezet Energia 
Hivatal részére történő benyújtását. A fentiekre tekintettel mind Kistarcsa Város 
Önkormányzata, mind Kerepes Város Önkormányzata a DPMV Zrt.-vel vállalkozási 
szerződést kötött a beruházási tervfejezet elkészítésére és annak Energia Hivatal számára 
történő benyújtására vonatkozóan.  
 

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős, vagy a víziközmű-szolgáltató, aki 
nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási 
tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal 
rendelkezik.   
 

A fentiekre tekintettel a DPMV Zrt. megküldte a teljes gördülő fejlesztési tervet az ellátásért 
felelős önkormányzatok számára véleményezésre. A gördülő fejlesztési terv tekintetében 
2017. szeptember 28. napján Kistarcsa Város Önkormányzata, Kerepes Város Önkormányzata 
és a DPMV Zrt. képviselőinek részvételével szóbeli egyeztetésre került sor, amely során az a 
megállapodás született, hogy a gördülő fejlesztési tervben nem jelölhető meg a pótlások, 
felújítások és beruházások fedezeteként önkormányzati forrás, mivel jelenleg nem ismert az 
önkormányzatok 2018. évre vonatkozó költségvetése. A DPMV Zrt. az egyeztetésnek 
megfelelően véglegesítette a gördülő fejlesztési tervet, amelyet a Vksztv. 11. § (4) bekezdése 
alapján véleményezésre eljuttatott az érintett önkormányzatok és az Energia Hivatal számára. 
A véglegesített gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolom.  
 
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 megküldött gördülő 
fejlesztési terv az egyeztetések szerinti tartalommal készült el, ezért javaslom, hogy azt 
támogató vélemény kerüljön kiadásra és a DPMV Zrt. útján megküldésre az Energia Hivatal 
felé.   
 

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 1. számú mellékletének E) pont 18 b) alpontja alapján  
a beruházási tervfejezet benyújtásának és jóváhagyásának díja a tárgyév június 1-jén hatályos 
működési engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói 
egyenértékenként 1,- Ft, de legalább 10 ezer forint. Az igazgatási szolgáltatási díjat a 
vonatkozó vállalkozási szerződés alapján a DPMV Zrt. előlegezi meg, az szintén a bérleti díj 
terhére kerül elszámolásra. 
 

Az Energia Hivatal a jóváhagyott beruházási tervfejezetben foglaltak végrehajtását 
folyamatosan ellenőrzi.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
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Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervben foglaltakat. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti 
írásbeli, a gördülő fejlesztési tervben foglaltakat támogató tartalmú véleményt juttassa 
el a DPMV Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) részére.  
 
 

Határid ő: azonnal, illetve 2017. október 31. napja.  
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

  
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2017. október 11. 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 

 


