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Előterjesztés száma: 164/2020.

NYtLT ÜLESENtárgyalandó!
A határozatijavaslat elfogadásához
egyszerű többségszükséges
ELÖTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság szeptember 21., a
Pénzügyiés Ellenőrzési Bizottság szeptember 22-i rendes, nyílt ülésére
Tárgy: Javaslat a DAKÖV Kft. által benyújtott, kozműves szennyvízelvezetés és
tísztítás, valamint ivóvízellátás 2021 - 2035 időtávraszólóGördülőFejlesztésiTerveinek
megtárgyalására

Tisztelt Bizottság!
A DAKÖVKft. mind a közműves ivóvízellátás, mind pedig a közműves szennyvízelvezetésés tisztítás vonatkozásában benyújtotta 2021-2035. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét
BeruházásiTervrésszel ésFelújítási és Pótlásitervrésszel.
A víziközmű - szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (továbbiakban: Vksztv. ) az
alábbiak szerint rendelkezik:

11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszútávú biztosíthatósága érdekében- a fenntartható
fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmu-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves idötávra

gördűlöfejlesztési tervet kell késziteni. A gördülöfejlesztési terv felújitási és pótlási tervből,
valamint beruházási tervből áll.

(2) A (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a felújitási és pótlási tervet a viziközműszolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelös késziti el, és jóváhagyásra benyújtja
minden év szeptember 15-ig a Hivatalhoz.

(3) Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-iizemeltetés esetében a
felújitási és pótlási tervet az ellátásért felelős, épitési koncessziós szerzödés alapján végzett
víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervet a viziközmű-szolgáltató készití el és
nyújtja be.

(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minösül az adott viziközműrendszerre vonatkozó felúj'itási és pótlási vagy beruházási terv benyújtására kötelezettnek, a
terv tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a terv
kézhezvételétől számitva 30 nap ál! rendelkezésre. A határidöben közölt irásba foglalt
véleménya jóváhagyásrabenyújtott terv mellékletétképezi.
(5) Ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje,
vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a viziközműre irányuló
beruházásnak vagy a tervszerű rekonstrukciós, felújítási és pótlási munkáknak, joga és
kötelezettsége, hogy az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott legkisebb költség elve
érvényesülésének előmozdítása érdekében, annak területére korlátozottan közreműködjön és
szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a
kivitelezés szakszerűsége kérdésében. A víziközmű-szolgáltató e minőségében írásban

elöterjesztett kérdését vagy javaslatát az ellátásért felelős vagy a lebonyolításban
közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály által kijelölt beruházó szerv 30 napon belül
irásbanmegválaszolja, véleményezi.

(5a) A viziközműfejlesztés indokoltságát megalapozó gördülöfejlesztési terv benyújtására

kötelezettvagy aztvéleményezővíziközmű-szolgáltató, a gördülőfejlesztési tervben szereplő
viziközmű fejlesztéséhez szükséges, más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági
eljárásbanügyfélnekminősül.
(5b) A gördülő feflesztési terv készítése a víziközmű-rendszer űzemeltetéséből származó
dijbevétel terhére is finanszírozható.

(6) A Hivatal a jóváhagyott felújttási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben
foglaltak végrehajtásátellenőrzi.

40/B. § (1) Viukömü-védelmih'rságswbhatóki, ha

c) azelláfásértfeleló's vagy a vívköwiu-swlgáltató a Hivatal általjóváhagyottfelújítási és
pótlásitervben, itletve a beruháwi tervbenfoglaltak végrehajtását elmulasztotta.
2. sz. melléklet alapján
A kiswbható birságok összege

d) a 40/B. § (1) bekezdés c) poníja esetében legfeljebb 10millióforint.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27. ) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

90/C. § (I) A beruházási terv, valamint a felújitási és pótlási terv az alábbi felsorolás
szerinti bontásban tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő
feladatokat:

a) I. ütem:részletesműszakiterv ésezalapjánkészültköltségkalkuláció(1. ev),
b) II. ütem: megalapozó műszakiterv és költségbecslés (2-5. év),
c) III. ütem: távlati műszaki terv és költségbecslés (6-15. év).

(2) A Hivatal a terv készítésére kötelezett indokolt kérelmére az I. űtemben előirányzott
feladatok átütemezéséhez vagy előre nem tervezhetö beruházási, felújítási és pótlási ígény
telfesitéséhez az alábbiak szerintjárulhat hozzá:

a) afeladatok megvalósitásavalamilyen külsőoknálfogva ellehetetlenült,

b) a Terv készitése óta bekövetkezett változás miatt más viziközmű-fejlesztés megvalósítása
kap elsöbbséget, vagy

c) az uniós társfinanszírozásban megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan az ellátásért

felelősnek kiegészüő- a Terv készítésekor elöre nem ismert - beruházásokat,felújításokat kell
végrehajtania.

(3) A II-IIL ütemek esetén a következő Terv benyújtásakor van lehetöség a sziikséges
átütemezés végrehajtására.

(4) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a Terv készítésére kötelezett a

hozzájárulás iránti kérelemmel együtt a Hivatalnak megküldi a Terv módositását, amely a
kiegészitö beruházások, felújítások - a Terv készitésére irányadó szabáiyok szerint
összeállitott - leirását tartalmazza. A Hivatal a jóváhagyás iránti kérelmet soron kiviil
elbirálja.

90/D. § (4) A tervewsiidöswkbanelörenemláthatókörülményekmiatt
a) a rendkivüli helyzetből adódóazonnalifeiadatok elvégzésére az elözetes költségterv 1-15
százalékátkell tervezni,

b) az a) pont szerinti feladatokon túlmenően az egyes ütemek között a feladatok és az
azokhozrendeltforrásokátcsoportosítása az előzetes költségterv
ba) 15 százalékáiga Hivatal egyidejűtájékoztatásával,

bb) 15 százalékátmeghaladó mértékben a Hivatal elözetes hozzájárulásával végezhető el.
Tervkészítésre kötelezettek

A Vksztv. fenti rendelkezései alapján a Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban: GFT)
készitésére kötelezettek:

. a vizellátó - és szennvvíz - viziközműrendszere beruházásitervet az EIlátásért

felelös, azaz Pilis Város Onkormányzata,
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. a vízellátó - víziközmü rendszere felújítási és pótlási tervét vagyonkezelői
konstrukcióban üzemeltetett hálózat esetén a szolgáltató, azaz a Fővárosi Vízművek
Zrt, a szennyvíz - víziközmű rendszereseténa bérleti- üzemeltetőiszerzödés
keretén belül történő üzemeltetésre tekintettel a felújítási és pótlási tervet az
Ellátásért felelős, vagyis Pilis Város Onkormányzata kell, hogy készítse.

Külön szeretném felhivni a figyelmet, hogy az ivóvizellátás vonatkozásában a tervezet
tartalmazza a szivacsos csőtisztítás megtörténtét is.

Kérem a Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyását, annak ismeretében, hogy ahtioz
természetesen a mindenkori költségvetésben a szükséges mértékű pénzeszközt biztosítanunk
kell.
Határozati javaslatI.

Pilis
Város
Önkormányzata Képviselő-testíiletének
Városgazdálkodási,
Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja, hogy a Közműves
ivóvízellátásról szóló, 2021-2035. időtávú Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási
Tervrészét a Képviselő-testület fogadja el.
Határozati iavaslatII.

Pilis

Város

Onkormányzata

Képviselő-testületének

Városgazdálkodási,

Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja, hogy a Közműves
ivóvízellátásról szóló, 2021-2035. időtávú Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és
Pótlási Tervrészét a Képviselo-testület fogadja el.
Határozati javaslatIII.

Pilis
Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
Városgazdálkodási,
Településfejlesztési és Közbiztonsági BizoUsága javasolja, hogy a Közműves
szennyvizelvezetés- és tisztításról szóló, 2021-2035. idötávúGördülő Fejlesztési Terv
BeruházásiTervrészéta Képviselö-testületfogadjael.
Határozati javaslat IV.

Pilis
Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
Városgazdálkodási,
Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja, hogy a Közmüves
szennyvízelvezetés- és tisztításról szóló, 2021-2035. idötávúGördülöFejlesztési Terv
FelújitásiésPótlásiTervrészéta Képviselő-testületfogadjael.
Határidő: azonnal
Felelős: nincs

Pilis, 2020. szeptember 21
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H^jnalCsilla
polgármester

Az előteriesztést készítette: dr. Szabó Györgyjegyzö

Az előteriesztésa szakmai követelménveknekmeefelel: dr. Szab(
Törvényességizáradék:dr. SzabóGyörgyjegyző
/'^
Az előteriesztést tárgvalta: Városgazdálkodási, Teleputésfejlesztési

és Közbiztonsági

Bizottság, Pénzügyi és Ellenörzési Bizottság,

Az előteriesztés mellékletei: Gördülö Fejlesztési Terv Ivóvizellátás, Szennyvizelvezetés
Beruházási és PótlásiBővitési Tervrész (4 db melléklet)

