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2020. szeptember 1-jei rendkívüli nyílt ülésére. 

 

Tárgy: Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszere gördülő 

fejlesztési tervének elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas, Gyúró település tulajdonában lévő 

X/l.,X/2.,X/3.,X/4.X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvíz elvezető és tisztító 

rendszere (21-04659-1-004-01-14) víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú 

biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-

rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet ( a továbbiakban:GFT) 

kell készíteni. 

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-

szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra 

benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz. 

A korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a 

jóváhagyási eljárásban a Fejérvíz Zrt. és az Önkormányzat között létrejött Meghatalmazás 

szerint képviseli az önkormányzatot. 

Az Előterjesztés mellékletei tartalmazzák a 2021-2035. évi felújítási és pótlási tervet, 

valamint a beruházási terv táblázatait, melyek a Fejérvíz Zrt.  javaslatait tartalmazzák. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a GFT-t tárgyalják meg és a szükséges döntéseket 

hozzák meg. 

 

A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (IX. 1.) határozata 

Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszere (21-04659-1-004-

01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről   



 

1.) Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a melléklet szerinti X /l., X/2., 

X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT felújítási 

és pótlási tervét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 

 

2.) Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a melléklet szerinti X /l., X/2., 

X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT beruházási 

tervét a határozat 2. melléklete szerint elfogadja. 

 

3.) Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a melléklet 

szerinti X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja 

szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 

2021-2035. évi GFT a területrendezési tervvel, és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

településünket érintő részével összhangban van. 

 

4.) Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a melléklet szerinti X /l., X/2., 

X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT-vel 

kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy a 2021. évi viziközmű felújítási, pótlási és 

beruházási munkáira a 2021. évi vállalásokon felül a korábbi évek során felhalmozott 

viziközmű fejlesztésre fordítandó 4.533.716 Ft összegű, anyagi forrással rendelkezik, 

melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel. 

 

határidő: azonnal 

felelős polgármester 

 

 

 

Tordas, 2020. augusztus 27. 

        Juhász Csaba  

        polgármester 

 

dr. Zay Andrea 

jegyző 


