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58. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (a továbbiakban: Vkszt.) 

foglaltaknak megfelelően Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 127/2014. 

(VIII.28.) határozatában véleményezte és jóváhagyta a víziközművek 2015-2029. évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervét, melynek benyújtása a Magyar Energia és 

Közműfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) 2014. szeptember 15-ig megtörtént. 

 

A Hivatal 894/2015 számon jóváhagyta Pápa V01 11-31945-1-001-00-03 kód alatt a 

közműves ivóvíz ellátás, Pápa Sz01 21-31945-1-007-00-15 azonosító kód alatt a közműves 

szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű szolgáltatási ágazatokra vonatkozó felújítási és 

pótlási, valamint a beruházási tervet.  

 

A határozat elfogadását követő időszakban felmerült előre nem látható feladatok elvégzése 

érdekében a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásairól szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. §-a alapján a víziközmű 

eszközök 2015-2029. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve első ütemének (pótlás és 

felújítás) módosítása szükséges.  

 

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (továbbiakban: Vízmű) előkészítette a gördülő fejlesztési 

terv módosítását, ami az előterjesztés mellékletét képezi. Az Önkormányzat egyetértését és 

jóváhagyását követően a módosítást a Hivatal számára benyújtjuk.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestület, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

Pápa, 2015.április 21. 

 

       

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

               polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2015-2029. időtávra vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervek módosításait megtárgyalta és  

 

a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vagyonkezelésében, vagy tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek 

előterjesztés szerinti módosított felújítási és pótlási tervével. 

 

b)  jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. által a bérleti-üzemeltetési szerződés 

alapján üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti módosított 

felújítási és pótlási tervét. 

 

c) a b) pontban jóváhagyott gördülőtervekben meghatározott fejlesztések és pótlások 

költségeinek pénzügyi forrásait felmerülésekor mindenkori éves költségvetésében 

biztosítja. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

2) A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b) pont szerinti gördülőterveket a 

Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre küldje meg, a véleménnyel 

együtt a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 


































