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ryEFH khddar renderkezT Nggwri,u,ttny
szennyv[ze lvezetd is -tisztit'ti v{zihtfumili-rends zel,

sz6l6 2011. 6vi
zmii-pzzolg{ltatils
vonatlioz6 Gliir-

szlt6s6t irja el6.

vonatkoz6 rdszletes el6irdsokat a Vksztv.t 4eldt (tov6bbi-
.) NIIM rende-( isqe,rtetlirnli.
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17"-2031. id6szakra sz6l6 GFT hdtiriddben
n az alflbbiakat k6{iik:
visgletre meghatahnzdst keII adniuk Trirsa_

:rt a.k(p_
ir6nyul6
entulnok

Uzemegys6gek:



Meghatalmaz6suk esetdn k6rjlik,
id6sdakra sz6l6. 201 5. 6vben
T'ervben foglalt feladatok megvak
j6koztatni sziveskedjenek, hogy a

v6geLhessiik.
Elgyrlttal k6rjirik, hogy
Terv feliilvi z::giiata sor6n rij afb
tervei kriz<jtt szerepel olyan fej
4. szhmi melll6klet 6rtelemszeni
vesXc0djenek. Az Onok 6ltal mgg
t6val fogjuk pontositani a vizi
Kerjiik, hogy a 2017.-2031. id6s
ig6nyeket fogalmazzanak meg, n

fog dllni, metl. az L iitemben a fej
leniill dsszhanLgban kell lenniiilt.

J. Az L sz6mi mell6kletben r6sz
forrfsokat ishozzi kell rendelni.
l6st, Valamintt a kdzmii am
dijat; valamint a vagyonkezelFsi
alapj [n az Ellfltilsfirt Felel6s<ik tr

j6n a GFT-t elk6szithessiik,
hasziillati dij ak (eszko zhasznillati
16. Segits6gtil. az 5. sz6mri
b6l fltalunk kalkul6lt, 2012. i
egyef6rtdstik eset6n visszaigazolfu
gadjdk el, kdrjiik, hogy az Onok
gyonkezel6si dijat r5sziinkre me

4. Hat6rid6ben ttirtdn6 6s mesfelel6
jaw#lat5t a vonatkoz6 j
jfnius 15-ig - a Vksztv. 6s Vhr.
lel6Err -megliildi Onoknek j

A vdlemdnyez6sre megktildott G
tett t6lem6nyiiket majd 2016. au
vdglgges 6s v6lem6nyezett GFT-t
ny6jfanunk.

A VksztV.-ben rdgzitett benyujt6si
nyiben fplaj 6nl6sunkat elfogadj 6k,
?015, gdrcius 31-is juttass6k el T

A2017 )2031, id6szakra s2616 GFT
sal kapcsolatos k6rd6seikkel Renk6
aldLbbi el6rhet6s6geken:

Ig6ny esbt6n jelen leveliink mel

5.

juk, me1[]et ugyancsak a fenti
form6tran is rendelkez6stikre bocs6t-

mell6kletben csatolt. 2015.-2029.
aI<taalizillt Gdrdiil6 F ej le szt6 s i

6tiitrlrnez6s6r6l T6rsa sfeunkat t5-
ezln feladatok 6ttitemez6s6t el-

a2015.- idoszakra sz6l6 Gdrdiil6 Feileszt6si
i fel meriil fel, illetve az Onok j6v6beli

aml vl iiveket is 6rinthet, k6rjiik, hogy a
tolt6s6vel feladatokat r6sziikre eljuttatni szi-

feladatok a megadott kapcsolattar-
teki

kra sz6l6 [. iitem6re (2017. 6v) csak olyan
k nagy vall6sziniis6ggel rendelkez6sre

kolts6seinek 6s forr6sainak fe1t6t-

1S uk, h,rgy a GFT k<ilts6gtervdhez a

forr6sok I a v izikdzmii-fej leszt6si hozz5j6ru-
tartja nyilv6n . Az eszkLzhasznillati1-

Renk6

fejlerszt6sek, illetve elsz6mol6sok
nyilv6n. hogy meghatalmaz6suk alap-

.Felel<isdk 6ltal ny ilv fintartottg;es az El
idij) megad5sa T6rsas6gunk fe-

a renrlelkez6sre d116 inform5ci6k-
1. 6ta meg hasznillati dij akat, me lyekrol
krt k6riiik. Amennrdben kalkulSci6nkat nem fo-
Ital eszkdzhasznSlati. valamint va-

eset6rL'I6rsasdsunk elkdsziti a GFT
knak, ajSnlSsoknak megfeleloen 6s 2016.

j ogra vonatkoz6 el6{rSsainak megfe-

-vel te rsttileti hathr ozattal me ser6 si-
19-ig vSrjuk rrissza, tekintettel arra,hogy a

a l{ivatal 2016. szeptember 15-ig be kell

v6gett, ezfton k6rjiik, hogy ameny-
a jelen liink 1.-3. pontjaiban k6rt adatokat

jthsfval 6s a j6vihag6si eljrlr6s-
i osztillyvezetdhdz fordulhatnak, az

mtiszaki lyvezelo
Zrt. ki Osztdly

73-6t85

t elektroni

BAK



A GFT-ben vizjogi ldtesil:isi
lesztdsi feladatok esetdben a r

t, az amortizhcio terh5re elvdgzenrJ6 fej-
a 6l/2015. (X.21.) NFM rendelet szerinti
I kfvrinjuk biztositani. Ebb6l fakad6an

megfelel6st az enged6lyes ter
T6rsas6gunk az egysdges t3FT n felaj6nlja aztis,hogy az 6n<ik 6ltal

feileszt6si felqdo+oL Aca+;tr ^- r-:r^:^

vesredJenek resziinkre megkiildeni.

id6szakra sz6l6 GF'lf L iitemeben (2016.
t'Uzteti Terv6t nem k6pez6, igy u)nlli_

t6se
me ghatfir o zott, vizj o gi l6tesit6si Iyhe:z
zett megbiz6suk alapj6n hat6ri elk6szi
sunkat elfogadj6k, akkor a

TdrsasSgu.nk felaj6nlja azt is, hogy
6v) szereplo, a BAKONyKARSZ:
tf s6rt felel6siik 6ital elv6gzend6
s6get nyfjt az 6ncik kifejezett mep

T ilj5koztatdsul megadjuk, hogy
dnkorm6nyz atok azEllhtr{rs,jrt fel

ok vdgrehajtSshban is sz4limai segft_

drintett v ikozmii-rendszereknek mely tulajdonos
l:

,i'ri-: tli::iLl

kdszitdsdvel 6s benyrijt6s6val kap(solatos

i Tervhez ( FT)

2016.-2A
Zrt.2016.

Vizikiizm,[i-rendszer
Nagyvdzsony iv6vlzettetO
viziktzmii-rendszer

Nagyvdzsony
szen nyvizelv ezet6 6 s -tisztit6
vfzikiizmii-rendszer

Veszpr6m, 2016. februfir 12,

Melljklet: l. szrirnri melldklet: A
tudnival6k
2. szitm.imell6klet: minta 6s dokumentumok
3. szhmt melldklet: 2015. . id6szakra 2015. 6vi m6dositrisokkal aktuallzdlt GFT4. szilmu mell6klet F vonatkoz6 i 4egfogalmazitsa a vfzikdzmrivek fejleszt6_s6re vonatkoz6 Grinjiil6 Fei
5. szhmi mell6klet. Haszr6-l dijak mgghatdrozdsa

ii rendszer Eltrr{tds6rt fetet6s0f,

K6zs6g
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A Giirdtild

A Gordtlo Fejlesztd
tapasztalatai, valam
Hivatal (tov6bbiakb;

A GFT c6lja, hogy t
vizikcizmri -s zolgilltat

1. Jogszabflyi hrit,

A GFT-vel kapcsolal
o A viziklzm

vizik6zmti-fe
o A szimvitel

pontjai.
o d kozigazga

tcirv6ny (tovd
o I vizikizm

v6grehajtris6r
(901A. g - 90,

o A viziklzmii
beruh6z6si te
rendelet.

o A Magyar ll

m6rtdk6r6l, r
beszed6s6re,
U2014. Gn.4o A Maryar I
vizikozmil-szt
fejlesz6si ter
m6dosit6s6val

2. A Gdrdiit6 fejtesr

A GIrT kdszitdsdre 6s
Az Ell6ths6rr felel6s<il
,MEKH Sltal kibocs6l
rendszer mrikddtetdsdr

A GFT Beruhdzdsi '

valamint Felfjftfsi 6s
11. $ (2) 6s (3) bekez
al6b biak szerint keriilt

Ilzemeltet6si forma

Fejleszt6si Ter

si Terv (tovibbiakbr
int a vonatl.oz6 jop
n MEKH) aj6nl6sa r

,iztositsa avizikdzm
:5s folyamatos 6s ko

t6r

os jogszabr{lyi rendr
ft-szolgilltatiisr6l sz
jleszt6s fejezete (10
'61 sz6l6 2000. dvi

t6si hat6sSgl eijrir6s
bbiakbanKr:t.).
[-szolg6ltatlisr6l sz

61 sz6l6 58,t2013. (
'c. 

$).
vek gcirdiil(r fejlesz
rv r6szletes tartalm

inergetikai ds K<iz
,alamint az igazgal
kezel6s6re, nyilv6n
.) MEKH rendelet 1

inergetikai 6s Kcjz
>lg6ltat6k 6:: az ellt
vek cisszedllitils|ve
kapcsolatbem.

t6si terwel kapcso

benyfjtrisrira az Ell
< a vizikdzmii-rends
ott miikdddsi enge
e szerz6d6tt gazdillk

fervb6l (ij vfzik6:
Pdtldsi Tervb6l (n
d6sei 6s a 2.6. g ala
meghatSrozitsra:

k6szft6s
tudniv

GFT) k6s

-vagyon

tkezdsek 6s a

]6 20rt. (,

$ 6s 11. g)"

C. t<irv6ny (

6s szolg6ltat

616 20t1.
1L27.) Korm

rii-szabillyot
si szolgflta
rt6s6ra 6s
szrimri mellt
rti-szab6Tyoi
6s6rt feld6r
, elkdszitds

ttos kiitelezr

6llyel rend
d6 szewr>zr

niivek rnel
tgl6v6 vizi.
j6n a GIrT

isi terve rdr
6s formai I

gek 6s jogok

1. szitnti

ty:] 6r benyrijtfsfval kapcsolarc
116k

;it6s6vel kapcsolatos tudnival6kat az elm.u
a lllagyar Energetikai 6s I(<izmti-szab6J

ittiik dssze.

gfelel6 szinvonalf miiszaki dfhpot5n kere
miikddtetdsdt.

j6nl{sok:
yi CCIX. tcirv6ny (rrovibbidkban Vkszt

tovdbbiakban Szr.r.) 3. g (4) bekezd6s 7

5s 6ltal6nos szabilyak6| sz6t6 2004. 6vi

6vi 99D(. tcirv6ny egyes rendelkez6s
. rendelet (tov6bbiakban Vh{.) VIVA. f
tzdt k6pezo felujit6si ds p6tlflsi terv, val
:ovetelm6nyeir6l sz6l6 6112015. (X.21.)

ffi1, .?,'ff#:i:"#i
viss2 6 szabilvokr6l
iklet
:5si Hivatal VK I1Z0I5. sh6m6, aifunl|
;6k qz6m6ra a 2015-hen benyrijtand<i gdr
6vel, valamint a giirdtil6 fejiesz;esi t<

Gtr'if fervfai :Zet B ruhdzdsi Terv Felfjftdsi 6

B6rleti-iizemeltet6si
szerzdd6s

Elkdsz[tdsre ldtelei E fltfls(rt fele16s Elldtdsr

Benyiljtdsru kbtelez e{atasert felelos Ell6trisr

Vagyonkezel6si
iizemeltet6si szerz6d6s

Elkeszitdsre ldtelez tt
EI

Yizk

l6trisrirt felel6s
v?gy

lzmii-szolsAltat6
Yizkl4mi

VfzikrtZmij
Benyiljtdsru lcdtelez tt E] it6s6rt felel6s

szdmfi td

mf mr;lldklet

olators

elmrilt 6vek
szabdlyozdsi

r kererpztiil a

Vkszt's.) 4.

-9.

CXL.

rendelkez6srginek

) VIVA. fgjezet

si terv, valqmint
s. (x.21.) fvFM

;Sltatr6si dijrlinak
egy6tr bev(ifelek
tb6lyokr6l rsz6l6

6m'0 a.i5nl4sa a
fjtand<5 gdridul6
ljleszl;6si tenvek

l<:zett.

titt6 a
izrni-



Amr;nnyibe n a l,iziklzmfi -rendszernek tobb e+etlisdrt felel'

rr"iint az l. szhtnltilbl6zatban az elklszillsre kdttelezettek:

thblilzat alapj{$ vagyonkezel6si iizemeltet'

szcrlg6ltat6 kuldi meg v6lem6nyez6sre aL El
feli;l6s iiltal l(6szitett GFT-I az

szolg6ltat6nak.

futi' urhtz;hat6 hatmadik szem6lyre is.

A benyrijtSsra kotelezett minden 6v szqpterdter 15.-ig

belnyfjtani a MEKH-hez (Vksztv. 11. $ (2) b$ke:zd6s).

A GF'lf k6szi{6si 6s benyrijtSsi k<iteleze$s6ge

futt u.ht.zhat6 hatmadik szemelyre is.

3. A Gdrdiild Fejleszt6si Terv formai 6s ti

l. szdm't meil6k1et

van. akkor a Vhr. 90/8. $ (1) bekezd6se

az ellfitAsert felel6s alatt az ellSt6sdrt

elirjitSsi 6s P6tlSsi Tervet a vizikdzmi-
rdsz6r<t. Minden m6s esetben azBlliltAsfirt
ldi meg vdlemlnyezlsre a vizikdzmi-

rerndelkezdsre. A hat6rid6ben kozolt,
iben a GFlt kdszitls5te az ell6tds6rt

.felel6se van) a kdtelezett, akkor 6
15 napos v6lem6nyez6si hatdrid6t (Vhr.

a vdlemdnyezett GFT-I j6vilhagyflsra

iiltal adott meghatalmazils alapjitn

i, a rniiszaki leiris

ilgazatonklnt (iv6vizell6t6s, valamint
-renrlszerenk6nt, fejlesztdsi iitemenkdnt

t (Beruhhzhsi Terv), valamint a

-ben olyan feladatok, amik karbantad6snak

I kell lenni a meglevo viztkdzmrj'
vizi;36nyekre, kibocsdt6si 6rt6kekre, a

fele tosdk l<6pviseldj6t kell 6rteni'

A lrksztv. 25.$ alapjSn, amennyiben az Ell6t{s6rt felelos a v izik 6 zmii- szolgilltato a vagyonkezel6 si

vizikdzrnrti-s zolghltat6 vegzi a vizikdzmi
k6sziti.

i eli6rds illet6k6t is, a Vhr. 90t8. $ (4)

kotelr:zett viseli. Ennek megfelel6en a

Terv k5szit6s6nek kolts6 gell a v izikdzmi-
i. Ennek megfelel6en a GFT Beruh6z6si

t6s6nek kiilts6geit, mint egy szemdlyben

k6S:zit6sre 6s bpnyfjt5sra kotelezett, ftiggetfentil att6l, a vizikdzmi-szolg|ltat6 is k6szit6sre

kotr;lezett. Amelnnyiben a vizikdzm t6bb felelose is van, al<kor az E116t6s6fi

A GFT k6szit6s6nek k<ilts6gei afelelosdk egyetemlegesen viselik a GFT
dijbevdtel is fiinanszirozhat6.v izikdzrnii-rendszer iizermeltet6sdbol

A Vkszfv. 11. $ (4) trekezd6se alapjhn nyez6si jogot lrell biztositani annak az elliltdsltt
FT berLyfjt6s6ra kotelezett'

az

Az I. szflmiufeli::losnel<, vagy vizikd zmi-szolgilltat6rlak, nem a
ersetdn a

fele
felel6s

6s thrtnlmi el6i

GFT tartalmhra 6s formai kovetelmdnyeire
15. (:K.21.) NFM rendeletlafialmaz:,2a. A

NFM rerndelet 4. $ (1) bekezd6se szerinti 1'

A GFT csak olyan feladatokat Iartalmazha\, melyek a 3. $ (4) bekezdds 7. (beruh5z6s) 6s 8.

A GF'I-.t tizendt dves idot|vra, vizikdzfnri-szolgilll
szl;>nrryvizelveZetds 6s -tisztit6s) ds azon peltil vizik
csrcportositva, fontossdgi sorrendben kbll tprvezni a

fel[ijit6sokat 6s p6tl6sokat (Felujit6si 6d P6t[6si Terv).

A GFT csak olyan feladatokat Iartalmazha\, melyek t
(fl:rlqit6s) pontjait kieldgit k. Nem szerbpelhetnek a G

mtikddrlsi k6lts6gek vSltozhsfira, meiyeket a



fejlesztdsi feladatot r6szletesen bem
tartalmht 61/20t5. (X.21.) NFM

A GFT L iitemdre megfogalmazott m
te.rvdokumentfucr6val, a II. ritem
tervdokumentdcj6val, mig a IIL ii
dokument6ci6val egyendrtdkri. r\ mij
feladat v6grehaj tds6hoz sztiks6ges_e vi

A GFT-t a benyujtds 6v6t k6vet6 15 dv
bekezdds hatiroz meg r6szletesen. Er
rendszerekb en tew ezett feladatol:at az
szerint:

o I. iitem: a benyrijt6s dvdt
alapjdn kdsailt krilts6gbecsl6ssel,
Ill. iitem: a benyfjtds dv6r; krjvet6
mriszaki leirfssal, a forr,isok
sor6n az L ritemben alkahnazott
III. iitem: a benyfjt6s 6vdt
rmiszaki leirdssal, a forriisok
sor6n az I. iitemben alkalr,mzotl

o bir6s6gi, .hat6s6gi hat6rozatb6l.
o szerz6d6sben vdllalt

A GFT-ben be kell mutatni azt is.
legink6bb indokolt fejlesztdsekre lbri

A Gl-T k6szit6se sor6n figyelembe,kell ve.
ttibbek kozdtt olyan fbladatokat is szerepel

o vizikitzrnii-fej lesd6si programban
c vfzbiztons6gi terv intdzkedisi terv

Ameruryiben a fejlesztdsi feladat r,dgrehaj
megszerzds5hez miiszaki tervdokumen
engedllyezlsi elj6r6sa ak:ir f6l dv is
tewezdst es engeddly ez6st a v6greh ajt6si J

cdlsz:erii a GFT tervkdszitds 6vdben eli
rendelkezesre 6ll, akkor a GFT miiszaki

4. A Giirdiil6 Fejleszt6si Terv forr{sai

A GF-T k6szit6se soriln be kell mutatni a
Pft199. d) pontja atapjin a fejlesztdsi fi
legalSbb azEllfitfusertFliel6srik, illttve a v
forr6sok szerinti megbont6sban kell bemu. Ell6tAs6rt Felei6srik 6ltal biztositott

o Haszn6lati dijak (
elkiil<initett sz6m16j6n
vagyonkezel6si, ilktve
tizemeltet6s, mig
kifizetdsre.

r mriszaki t"irtlg kell kifejteni. A miislaki leir;is rdpzletes
tartalmazza a GF egyes tervfej ezeteirevonatkoz6an.

7. szlntum<rll6klet

feladatok, r6szletes mriszaki leir6ssal ds ez

i egy tenper szinfri m [iszaki
megszerh1s1hez allalmas
i elk6pzgJtdsnel< mep;felel<i
arr6l is, hogy a fejlelszdsi

evre
16szletes

2.-5.6v
fe ladatok, me galzt tp o zo
ahol a kdlts6gbrlcslds
(3) bekezdes c) flont);Kozonr ldoszakra terv ezett feladatok. t^Lvlati

6s kcilts6gbecsldssiel, ahol a kdlls6gbelcsl6s
kell a

a GFT
(fejlesztd,si

i a Vhr.
i kell a

ad6d6 adatpk.

I venni.

kritelezett a fejlesZt6si
fontoss6gi sonendje).

. $ (5) - (11) bekez,rl6seket ls, mely,:k szerint
'-ben, amelyek:

vagy c s atlak o zdsi szhndek;

forr6soXrat a

16. fejleszt6si forr6sokat. A Vhr. 901D. g (3)
tl6sit6sahoz sziiks6ges plnzrtgyi jbn6sokat

It+t6 6ltal bizrositorn fon6sqkl-il"fi," ili;;j{n a lehetsdges fon6sok a* ak{bbiak:

k h6rom iitemberr, melyet a Vln. 90/rC. (1)k az lgazatok 6s azon uertir-lizii< t;;;i:S sn hdrom ritemr,e kell bqntani, az alAbbiak



fidlts6gvetdsi forr6s:
p5nzeszkoz.

o Drjban megt6riilo amortlzfici
dijb6l, a dijh5nYad m6rt6kdig

l. szfimi mell6klet

6s 6l'es kolts6gvet6s6ben elkiildnitetl'

-szolg6ltaI6n6l a beszedett szolg51lat6si

fj it6si, p6tl6si P5nzeszkdz.

szerverzetek 6ltai nyfjtott, kamat teherrel

5ltal nyfj tott c61t6mo gatds.

p6nziigyi fedezeIflI

$ (1) bekezd6s). A

Az \ll6t:6sdrt Fe

V izikozrnii -fej 1eszt6 si hozzhi l6s ( : A vizi kozm i-szolgSlIat6 Sltal beszedett,

F nem lakoss6gi (koziileti) l6k hely6n biztositand6 szolg6ltatSsi

[apacit6s6val 6s bovit6s6vel ngentiek ut6n frzetett p6nzeszkdz. A

V f zikri zmii -s zolg6ltat6 ert'6 I a ES felhasznf l6s6r6l r6szletes

fryilvlfiartilst vezet.V tat6 6ltal bizto sitott forr6s ok :

A vizi

Kiilso f0rr6sok:
o Kolcson, hitel:

visszafi zetendo P6nzesz\tlz.
o Pillyhzatiforr6s: Az Eur6pai pni6, vagy

A GFT Fehijit6si 6s P6tlas-i terv6ben repl6 fe k me;3val6sit6s6nak

elsiSsorban a s)olgilltat6si dijban 6rv6n dijh6nyad biztositia (Vh. 90/E.

dr1 pan 6rv6nye sitett dij nanVa$9f ,.mint 
fre] forr6sok al6bbi.ak:

o Dijban megt6ri.il6
o HasznSllati dijak ( i dij),

a icnr Beruh#Asi Terv6ben szerePlo

Eu6t6sdrt FelelBs birtositja, ak6r kii_196

megval

fedlezete csak akkor hLaszn6lhat6 fel a hfuilsi T

al|tfumasrtofta, hogy az nemveszllyeztoti a

belcezd6s).

A forrAsok te,fvez6se sor6n 1-15% mbrt6l

id{lszakban el6re nerrL l6that6 rendkiviili

taitaldkk:retet a vizikazmii-rendszerre vor

;6s6nak pfinzngyi fedezet6t els6sorban az

al is. A felujitfsok 6s p6tl6sok pdnrigyi
feladataira, ha a viziko zmi-szolgflltaI6

jit6si 6s i fefadatok eIvlgzlslt (Vhr' 90/E. $ (3)

Iafia is frgyelembe kell venni a tervez6si

helyzetb6l rLzonnali feladatok elvdgz6sdre. A
GFT I-I[. iitem6ben megfogalmazotl 6sszesen

ll megh i. A l.artal6kkeret m6rt6ke a megadott
kqnts6gek (elofetes ktilts6gterv) alapjftn

inl,ervatrlttmon beliil szabadon megvSlasztl

kell a rnegfogalmazoll
ahol a r6szletesen. a

papir alapon 6s

6r6s a Ket. szerinti

feladatok el6zetes

fenti bontSsban kell

digitSlis form6ban kell
kdzigazgatflsi hat6 s6gi

A Ket. kepviseletre vonatkoz6 rendelkp i (a0. $ 6s o/A. $) lehetov6 teszik, hogy a benyirjt6sra

vagy szervezet k6Pviselje a GliT
k(ltelezettet az LlIala adott meghatalr
j 4 v ifiiagv 6s 6ra ir6nyul6 ko zigazgatilsi hq

l, m6s Y'
i <lj6r6sban

A j6v6hagy6si elj6r6s sor6n a MEKII a eO/F. $ nti felt()teleket vizsghlja" Megtagadja a GF'T

: a,i,iniiv-xit, hat B eruh6z6si rerv b # feLadat6nak td sit6sa j o gs zabillly al ellent6tes, illetve

hlr a GFT I. iitpm6nek vlgrehajtilsht nem l6t a biztos , azaz abemutatott fejleszt6si forr6sok 6s a

ki5lts6gterv niircsenek,osszhangban, Yagy nenr 611nak rendelkez6sre.

,haa nem felel meg a tartalmi kovetelm6nyeknek,
A. MEKH me$tagadhatja a GFT j6v6hag;

illetve h.a a pdnztigyi forr6sok bemutatdsa ia tov6bb6, ha afelijitilsok 6s p6tlSsok.M
krilts6gerve nlirrcs ossz.hangban a dijban itett dij szdmitott forr6sok nagYs6g6val.



A GFT j6v6hagy6s6rair6nyu16 etij6r6s j
6, A Giirdiild Fejleszt6si Terv

A jSvdhagyott cFT I. iitemdben
rdszlrol. A fejleszt6si feladat .v6sreh

dokument6lni kell, melynek r6szlete"s sz
megval6sitSsa sordn a Vhr. 901D. $ (1
technol6gi6kra megfogalmazott fi :ltdtllel

Annennyiben a j6v6hagyott GFI' I. iite
f9ladat kap els6bbseget,vagy uni6s t6m
akkor a GFT m6dositasat a ivfBXff_net
A jovilhagyott GFT II. ds III.
benyrijt6sakor lehet elvlgezni.

A Vhr. az el6z6eken tril a j6v6hrigyott C
fon'6sok 6tcsoportosit6s6t is lehet hiZ teszio Amennyiben a feladatok ris

75Yo-6t, akkor a feladatok ds
tLj 6ko ztatSsa mellett.

o Amennyiben a feladatok ds fo
5t, akkor az fitcsoportosit6s elv6
MEKH kozigazgatilsi har6s6gi elj

A j6vhhagyott GFT vdgrehajtdsrit a
dokumentSl6sa, mind azok 6i6kar 6ny
v6grehajt6s6nak elmulasztdsa ese16n a V
v6delmi birs6g szabhat6 ki a v6greJrajt6sra

1. sz6rnri mell6klet

feladatok

FT egyes
'azalfibbitk

Eazdashgi ds jogi esemdnyei tekintetdben
a Vhr 90/G. $ (3) bekezd6se tartalnoazza. A. feiloszt6s

az alkalmazott imyagoka, eszkozcikre 6s

hajt6sa k6telez6 a vdgrefrajtfsra kotelezett

lat" v6grehajt6sa ellehetetleniil, illetve mds
I kiegdszit6 fejles;ztdseket kell vlgreha,itani,

11 ldTieazeat6si hat6s6gi elj6r6s t eret,iUen.
feladatok 6tutemez6s6t a kdvetkez6 GFT

feladatok es a4 azrskhoz re.trdelt

meghaladja az elozeteskoltsdgterv I 5%-
l6zetes hozzdjirulil.u rrdk.dg"!, mel;i,et a

adhat meg.

itSsa nem haladja meg az el$zetes ktjltsdlrterv
portosit6sa elvdgezhet6 a MEKII egy|dejri

ldv6
fela

k<iz<itmer

40AB

mind a fejlesztdsi feladatpk elkdsziilto ds
A j6vflhagyott GFT-ben sierepl6 feladatok

(f^bekezdds c) pontja alapjili vizikijztsn{i_





Nagyvfzsony Kiizs6g 6nkorm6n

25. sorszdmil I 1-I9lg6-1-00,j-00_t
v{zikdzmii-rendsser,
55. sorszdmrt 2t-19196-tl-00g
szennyv{zelvezetf is -tiszti'tti v,fziki)

Ell6t6sdrt Felel6se, megllrgyalta a
k6szit6s6re vonatkoz6 napirendi pon

A v izikd zmii-szolgilltat6sr6l srz6l6
Gdrdiil6 Fejleszt6si Tervvel kaLpcsol
testlilet felhatalmazza a p olg6t mes
6s Csatornamri Zilrtkoflien llIitk
kap os ol ato s 6nkormdn yzati ki)te[

A meghatalmazds terjedjen ki arra is,
k6szitse el 6s a Vksztv. valarrrint az
v6lem6nyezes 6tv6tel6t kcivetden, a 2
a Magyar Energetikai 6s
irdnyul6 elj6r6sban k6pviselje az

MEKH

-03 M.

17-2031.

2/2. sztmfime.ll6klet

lete, mint a(z)

rendelkezf NagvdTgony ivtivinielldtf

kdddal rendelkezf, .Nagyvdirrsony

IONYKARSZT Zr1:,. a vonbtkoz6 Tenreket
L 27.) Korm. rendlelet dltal megilllalritott

vonatkoz6 Gidrdtil6 Fejlesz,l6si Terv

11. 6vi t<irv6ny I 1. $ (2) bdkezddse szrrrinti

arra, hogy
v6grehajt6sa 6rdek6ben a Kdpvisel6_

meg a BAKONYKAI{SZT Vfz_
a Grirdiil6 Fejleszt6r;i Terwel

vekle

s8120r3. (
17-2031.6

yoz6si
yzatot.

kre vonatkoz6 Gcirdtil6 Fgjlesztdsi Tiirvet
iveitalhoz nyrijtsa be 6s a j6v6hagyr6sra





El6terjeszt6s
AGa 'f,'iili,'01"1,1/':

A v izikdzmii- szolg6\tat6sr6l sz6l6

:t1g:1, €v 
- 
szeptember ti_iig az

Gcirdiil6 Fejleszr6si Tervet ke;tit

A BAKONYKAR.SZT yiz_ et;
segfts6g6t 6s kdzremiikcjd6sdt a
kdtelezetts6gek telj esft6s6ben. A Bx-
Unkormilnyzat vizikdnnij_
Tervet elk6sziti.

A meghatalmazfus kiterjedhet arra,
rissze6llftott Gcirdiil6 Fejlesztd,si i
Magyar Energetikai 6s kOzm
BAKONYKARSZT Zrt. az e
Hivatal Grirdiil6 Fejleszt6si Terv j6v

213. szfunrtmoll6klet

(2) Qekezd.ese s.trerinti
II. 6vi cm. tdrvdny II. S

katul,

11. 6vi X. trirvdny 1 1. $
{ulajdon6ban lev6

2017-203

az
BAK,O

i Hiv
.L

Q) lpekezd6se sizerint
vizlkdznt.d'-vagiyoffa

l41kdd6. Reszv6nyt6rsas6g fel aj ri nlotal r ervel kapcsolatos rjnkorm6rtyzati'77',,ZrLmeghataknazfussalvilllal 
ja,ho,svaz. 6vekre vonatkoz6 Gd{diil6 i 
"jf.irteri

67tal szolgdltato\t adatok alqpjan
Zrt. j|vilhagy6sra benyujltsl a

Kite{edhet tov6bb{ aoa ir,-t cigy u
Energetikai 6 s Kcizrnti- szab ety,i{i asi6sarai yuf 6 eljrir6s6ban k6pviselj e.





4. szdnr:u"me.l16klet

Fejlesz16sre
v f zi k t) zm [Iv e k fej I e s r.t d s d r e

npegfogalmazdsa a
)r.t, t, D .tFej le s zt 6 s i T erv h e | (G F,t)

F ejleszt6si ig6ny meg;flogal 'nzasa

leirds)

(dv):

A fejleszt6si igeny : (tglepiilds, utca, hrs+.

A fejleszt6si ig6ny rnrisza[i (rdvid

A fejleszt6si igeny megvat"s,f

lFejleszt6si fondsok
kapcsol6dhat a megfo g almu:rtott
sorrendis6g6t figyelembe v6rre _ mi,
(KAAilh hogy rangsorolja az aldbbi
sorrendje alapjdn, akol I a h,.gi

Ell6t6s6rt felel6sn6l k6pz6 d6

Yizikdzmi-szolgilltat6nill

Krils6 forrdsok

lesztdsi

forr6solk

- n6v, beoszt6s:
- telefonsz6m:
- e-mail cim:



Jelen tihlizat $egits6g6vel a fejleszt6si

BAKONYI(ARSZT Zrt' a megadott kapcsr

tudla.

Egjletlen r6bl6bah csak egyetlen fejleszt6si ig6nf

t6bla egyes sorszbmr:zott mez6i:

4. szhmimell6klel;

,a v [zikd zm {iv ek fei le s ztis dr e

rcFD tutbla kilAhisdhez

Gtirdiil(r Fej leszt6si Terv (tov6bbiakban GFT)

zmrivek felujitAsi, p6tl6si 6s beruh6z6si ig6nyei

teriiletet kell megadni, ahol a fejleszt6si ig6ny

helyrajzi szhm,vagy olyan megnevez6ssel, ami

th;t6 a vizik0zmrivek nyomvonal6nak,

kiv6njuk segiteni, melY alaPj6n a

a vlzkdzmi-fejleszt6si feladatokat azonositani

Erurek e,llen6re minden olyan fejleszt6si igdnyt

6rinttret, kiil<inos tekintettel a 2017 ' 6vben

meg. A,z ig6nyek megfogalmazdsilra szolg6l6

6s annak rdvid mtiszaki tlsszefoglal6siiLra

fetiiitdl'drna utca

yszf,ne: azt

megfoga

4.

1. A. fejledzt6si ig6ny megnevezdse.z^az

szolg6l6 elnevezi:s. (pelddul : Apr6fdlva

2. A, fejleszt6si ig6ny megval6sul6sdnak

nregvalgsul, amennyiben ismert, akkor

alapjfun a megval6sit6s helYszine

6rintetts6 genek rtrc ghathr ozisa

3. A fejleSzt6si ig6rny miirszaki tartalma:
olvem adatokkal, mint a megval6sul6si 1

lvq I'drna utcq 12345. hrsz. ,,Pityer-domb")

fejleszt6si ig6ny r<ivid sz6veges bemutat6sa

kiterjed6se, miiszaki feladatok leir6sa' Ezen

kdrjUk megadni, akivel a BAKONYKARSZT
egyeztetni, amennyiben ez sziiks6gessd v6lik'

A fejle aka: itt

ielryt 1"PJ3i
rnegval
i el leoe
rnegval
jellege
mind a befejez ' (p6ldaul: - hezd6s: 2019'; - beJeiez<2s:

202.1.)

ds Kiiie utca kdzitti szakssz burkc

{ttalap felwiitdsdval 6s {ri rdtegrenQ i idrcldknt csak a kop6rbteg felmardsdval ds

JFejleslt6si forrfsok felhasznrilbsr{nhk 6sa: A forr6sok rangsorol5s6t az esetleges

'viatO4mU-fejleszt6sek forr6saira kefl 6{telrnezni, melipk az alSbbtak:

a. Ell6t6s6rr felel6sn6l tepLoati fo:rr6sok: atz Ell6t6sert Felel6s0k ofvan. g:tlT]ti: 'Ti\ i
vizik6zmrivet trarmaiatlJuor {aoo"ur. lesz(iznaszndlati dii, vagyonkezeldsi dij), tovdbb6 a

kolts6gvet6si forr6sok 6s a vizifl<dzmti-fejleszfdsi hozz1j6rul6s.

b. Vizikoz-mti-s zolg6ltat6n6l k6$z6dii fon6so[<: A vizdijakban a vizkdzmi-szolg|lraton6l

rne gk6Pz6d6 amottiz6ci6 :

c. Kiils6 forr6sok: Eur6pai Uni6f, illetve hazai t6mogatflsi forr6sok, illetve az Ell6t6sdrt Felel6s

6ltal felvenni tewezeltkdlcs<infok'

A rangsorol6s sor6n k6rjiik, hogf a fondsokat rigi szw;st'idjT:5, YY?::::;"1",?, "^t"Fi*:ll

inform4ci6k 6s helYszin alaPjiln a

vizikdrmiveket 6s azok miiszaki 6

forrdsok)IUI I UJU fuf

Kapcgolattartdr: Olyan szemdly nev6t ds eldrhe

Zrt. sztkemberei meghatfrozhaljilk az 5intelt
burkotat fel{.ri{tds sordn tewezzilk az Alma utcq

telj es szilessdgb en (,,falt6l-falig " )' Az ytat. a:

a fon5s elolti n€gyzetbe kell irni. A forrdr;ok

lesztds forr6sainak meghatlrozilsihoz. (p dlddul :

kdpzddf forrdsok; .1. Kiils6

A vizikOz-nrfivek fejleszt6sdre vonatkoz6, l5

r6sz6t kepezik az ElldtAsdrt Felel6s0k 6ltal me

ii. 
"zaUe,^berei 

a fejleszt6si ig-6nyt sz{m6lyesen



*5tlo:^fi -szolgdlrardsr6l szdrtd 20 I I
\tr.z /.) Korm. rendelet (Vhr.) 90/E. $tneghatSroz6 felujiklsok ds p5tldsok
drv6nyesitet t dfihiny acl bin ositja
ltejleszt6si Tervben (GFT) tovairUi
saj6t fon6s (k<ilts6gvetds), a krilcscin 6s

A IIAKONYKARSZT ht. a rendelk
ge;3zyoze6sok atapjiln 2012. j;;;
fel halrnoz6d ott hasiiilati dij ak:
figyelembe, melyeket a BAKbli
a,hasznillatr dijal(r61, valamint 

"oUi)elv 6 gzett v izik)zmti-fejlesddsekriil. A b

ak iisszeg6nek meghathrazhsil 
5' szarnf mell6klet

6sdre 6116 
-fdatok, a yirytak,tUocsdtrirsoi< 6s a r6nyleges1-t6l (a Vkrrtv. hatdtyba ldpd;;a;tl"-egrwt6rozta aA sz.6tr1q7[ihaAaA+A^^t- ^ ^.-zA szdnrlagiboc s6tdsok .o.a" uirotui 

- 

; r;;#;;?r;11";
Ztt. kdzllie al ini i,n q z E tr,i+,t, 

^ 
A.+ D ^ r -- r z - "" 1

rrt- ko zle$ e alapj hn az Ell6tas6fi Fel d6 s cjk b o c srltotr pk ki
ISi ?^P^tSo_NyIAlszr zlrt. b;;fiil tn az zittata

ZT Zrt. 6ltal sz6mit<>tthasznillati aiia?at"J t.
valpmint vagyonkezet6si 6s 

"rrudliiir.iiuti

Haszndlati di

szhmu thblinat tartalmazza v
dij bont6sban.

l. szdrnil tdbldz.at; Az

Yizikizmii-rendszr3r

szdm{tott

il1il;3; 
r *r sreonyvirervereto er-tri"

A.Gcirdiild Fejleszt6si Terv rdszekdnt,
fejleszt6si forr6st r6szletesen b" k"fi;;;
nyilatkozat megfeleld pontjdnak
haszn 6lati dii ak riss zeo6t

Tt(
Alulirott, mint a(z) Nagyvizsony Onko

A BAKONYKARSZT Zrt.
nyrlv fntart<ttt hasznillati dii ak

A BAKONYKARSZT Zrt. 6l szdmi
nyilviintart ott haszndlali dij ak 6vel, a

zlkiizmii-rendszerekre vonaikoz6an mindenjiik, hogy az aldbbi nyilatkOzatot Lit,;-ft",i 
"rdsukkal hitelesitve adjirk hreg ,(:sziioil ;

ta k6pvisel6je nyila{kozorn, hogy

hasznillati dijak mpgegyeznek

has.znillati dijak nem ,egyeznel< mee; a
r I vantartott haszndlati dij a! az alh bb i ik :

6ltal szA

T

tottrql

2.452.29V,-

Eszkdzhasznilati dij
iFt

6vi CCIX. idrv6nv ffkszrv.) v6grehajt6sar6l sz6l6 5Et/2013.(1) bekezd{r" ru".int a vizjkijnnii-szolg[ltat6ri biztonsdg6t_ _-^_4 eLvt6qrrcr4$ urztu,lsagal
a szolgd,lr:utisi diiban
lrihfren6en a COriiilO

rninX, az <inkormii nvzati

Yfuikbzmii-rendsz,er

Nagyviizsony i vO vize I- t retOJ
Nagyvrizsony rreonyuireh,EetO es _tisrtft6
rendszer
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