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Tisztelt Ellátásért Felelős! 

Nagyvázsony Község Önkormányzata 
Fábry Szabolcs János Polgármester Úr 
Nagyvázsony 
Kinizsi u. 96. 
8291 
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RenkóÁdám 
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Mint a(z) 25. sorszámú, 11-19196-1-003-00-10 kóddal rendelkező Nagyvázsony ivóvízellátó 
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelősök Képviselőjével és Társaságunkkal 2017 április 13 - án 
létrejött megállapodás értelmében, Társaságunk meghatalmazást kapott a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (1) bekezdése szerinti, a víziközmű
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében előírt Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban 
GFT) készítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre. Tájékoztatjuk, hogy 
Társaságunk a maghatalmazás alapján megkezdte a 2019-2033 időszakra szóló GFT készítését. 

A GFT tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes előírásokat a Vksztv. egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) VIII/A. 
fejezete (90/A. § - 90/G. §), valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet tartalmazza, melyet részletesen 
a jelen levelünk 1. számú mellékletében ismertetünk. 

A Vksztv. előírása szerint a GFT-t minden év szeptember 30-ig kell elkészíteni és jóváhagyásra 
benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban Hivatal). 

A GFT határidőben történő elkészítése és benyújtása érdekében az alábbiakat kérjük: 

5. Kérjük, hogy a 2017 évre vonatkozó, az utolsó jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv 2017. évi 
megvalósulásáról, illetve átütemezéséről Társaságunkat tájékoztatni szíveskedjenek, hogy a 
tervkészítés során ezen feladatok átütemezését elvégezhessük. 
A 2018-2032 időszakra szóló GFT-t Társaságunk 2017 októberében eljuttatta az Önök részére, 
melynek kérjük felülvizsgálatát, 2019. évtől kezdődőleg. Egyúttal kérjük, hogy amennyiben a 
2018-2032 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv felülvizsgálata során újabb fejlesztési feladat 
merül fel, illetve az Önök jövőbeli tervei között szerepel olyan fejlesztés, ami víziközműveket is 
érinthet, kérjük, hogy a 2. számú melléklet értelemszerű kitöltésével ezen feladatokat részükre 
eljuttatni szíveskedjenek. Az Önök által megadott feladatok egyeztetését a megadott 
kapcsolattartóval fogjuk pontosítani a víziközművek tekintetében. 
Kérjük, hogy a 2019-2033 időszakra szóló GFT I. ütemére (2019. év) csak olyan igényeket 
fogalmazzanak meg, melyek forrása nagy valószínűséggel rendelkezésre fog állni, mert az I. 
ütemben a fejlesztési feladatok költségeinek és forrásainak feltétlenül összhangban kell lenniük. 
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