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Előterjesztés 
a 2021-2035. időtávra szóló víziközmű rendszerek gördülő fejlesztési tervéről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1), a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő 
fejlesztési terv készítését írja elő. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervét a víziközmű-szolgáltatónak, a beruházási 
tervrészét az ellátásért felelős önkormányzatnak kell elkészítenie. Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is 
tulajdonnal rendelkezik, az ellátásért felelősök képviseletére jogosult önkormányzat köteles a víziközmű-rendszerre vonatkozó 
tervet elkészíteni. A gördülő fejlesztési tervet minden év szeptember 30-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz. 

A bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft vállalta és elkészítette a 2021-
2035. évi időtávra szóló gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM 
rendeletében előírt tartalommal és azt véleményezésre megküldte. A testület jóváhagyása után megküldi a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 

A Katasztrófavédelmi Hatóság részére a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. számú melléklet 14.2 pontja alapján gördülő 
fejlesztési terv jóváhagyásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj a víziközmű-szolgáltató által az ellátásért felelős 
önkormányzat részére fizetendő bérleti díj terhére elszámolható.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fejlesztési terveket megtárgyalni és elfogadásáról szóló határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat 
Aszód Város Önkormányzat …../2020. (IX. ....) határozata  

gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról 
 
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) 
által elkészített „Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2023. időtávra szóló Felújítási és Pótlási Tervrész Aszód, Iklad, Domony 
Közműves szennyvízelvezető rendszer” és „Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2023. időtávra szóló Felújítási Tervrész Aszód 
Térségi Közműves szennyvíztisztító rendszer” dokumentumokat elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), hogy a 
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz a gördülő fejlesztési tervet benyújtsa és a teljes hatósági eljárásban 
Aszód Város Önkormányzatát képviselje. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 28. 
 
Aszód, 2020. szeptember 10. 
 
 
 
 
 
Látta: Dr. Ballagó Katalin 
 jegyző 
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
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