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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 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 (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 90/A.§-90/G.§-ai 
határozzák meg. A Kistarcsa-IV jelű ivóvízellátó rendszer 2018-2032 közötti időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervének beruházási tervrészét VKEFFO_2017/8289-3 (2017), 
felújítási és pótlási tervrészét VKEFFO_2017/8281-6 (2017) számú határozataival, a 
Kistarcsa-SZ jelű szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2018-3032 közötti időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervének beruházási tervrészét pedig VKEFFO_2017/8296-3 
(2017), felújítási és pótlási tervrészét VKEFFO_2017/9299-6 (2017) számú határozataival a 
Hivatal jóváhagyta.  
 
A tervekben foglaltak végrehajtása során az ivóvízellátás tekintetében mind a beruházási terv, 
mind a felújítási és pótlási terv, a szennyvízelvezetés tekintetében pedig a felújítási és pótlási 
terv 2018. évre vonatkozó módosítása vált szükségessé, mivel a ténylegesen elvégzett munkák 
és összegük nem teljes mértékben egyeztek meg a tervben szereplő munkákkal és 
összegekkel, így a ténylegesen megvalósított munkálatok szerint aktualizálni volt szükséges a 
korábban már elfogadott gördülő fejlesztési terveket. A módosítást az is indokolta, hogy a 
Kormányrendelet 90/G § (2) bekezdése szerint az elvégzett beruházások, felújítások és 
pótlások megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait dokumentálni 
szükséges. A fentiek miatt a DPMV Zrt. a 2018-2032 közötti időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervek tekintetében módosítási eljárást kezdeményezett a Hivatalnál. Az eljárásban 
szükséges benyújtani az ellátásért felelős önkormányzatok módosított tervekhez történő 
hozzájáruló nyilatkozatát is.   
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A fentiekre tekintettel a DPMV Zrt. megküldte jóváhagyásra a módosított 2018-2032 közötti 
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveket, amelyeket az előterjesztés 1. számú 
mellékleteként csatolok.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a 2018-2032 közötti időszakra vonatkozó, 
módosított gördülő fejlesztési tervekben foglaltakat, és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy aláírja, és a DPMV Zrt. számára megküldje a módosított gördülő fejlesztési tervek 
tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal részére benyújtandó 
hozzájáruló nyilatkozatot. 
 

Határid ő: azonnal,  
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

  
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2019. január 17. 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 


