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Tisztelt Képviselő-testület!
A vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX törvény ( a továbbiakban: Vksztv.) 11.§(2)
bekezdése előírja , hogy a vízi közmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében az
üzemeltetett vízi közműre vonatkozóan gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.
A Vszktv. szerint állam és/vagy az önkormányzat az ún. Ellátásért Felelős , tehát a gördülő
fejlesztési terv elkészítése is az ellátásért felelősöket terheli 2015 szeptember 15.-ig.
A gördülő fejlesztési terv elkészítésében megbízásunk esetén a szolgáltató közreműködik. A
fejlesztési terv részét képezi a vízi közművet érintő fejlesztések meghatározása.
Zalahaláp – Ódörögd településrészen évtizedek óta probléma a víz hálózat zavartalan
üzemeltetése. Nyári időszakban a gyakorin nyomáscsökkenés miatt számos esetben fordul
elő víz ellátási probléma. A víz hálózatot az önkormányzat az 1990 - es években a
Honvédségtől átvette , és ezzel átvette az egészséges ívó víz biztosításának kötelezettségét is a
település részen. A víz vezeték hálózat műszakilag elavult , bármikor előfordulhatnak
csőtörések , az átemelő szivattyúk meghibásodása. A rendszerre az önkormányzat az átvétel
óta nem költött semmit , csak az esetleges hibaelhárítást végeztette el.
Az ívó vizet egyébként a DRV Zrt szolgáltatja a regionális vezetékből történő
lecsatlakozással. Mindkét szolgáltatót megkerestük a rendszer átvétele ügyében , azonban
egyik sem vette át hivatkozva arra , hogy a hálózat nem felel meg a hatályos szabványoknak.
Amennyiben az önkormányzat a hálózatot felújítja ,az üzemeltetésre történő átvételnek nem
lesz akadálya. Az átvételre egyébként a Vksztv. Alapján sem lehet köteleztetni a
szolgáltatókat , mert a szolgáltatással érintett ingatlanok száma nem éri el a 25 ingatlant.

Álláspontunk szerint ezt a napi problémát az önkormányzatnak a ciklus ideje alatt meg kell
oldania. A beruházás nagyságrendje meghaladja a 10 millió forintot , aminek forrását saját
erőből az önkormányzatunk az ismert anyagi helyzete miatt nem tudja biztosítani. Ahhoz
azonban , hogy esetlegesen pályázni lehessen szükséges tervet készíteni , és a terv alapján a
vízjogi létesítési engedélyt megszerezni.
Mindezekre figyelemmel javasoljuk , hogy a tervezési -,és engedélyezési munkák elvégzésére
még ebben az évben biztosítson a képviselő-testület fedezetet . Pályázni csak ezek birtokában
lehet. A tervek elkészítésére árajánlatot fogunk bekérni , és a képviselő-testület elé terjesztjük
az ajánlatokat jóváhagyás végett.
Kérem a tisztelet Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására !

HATÁROZATI JAVASLAT
1) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete , mint a 11-12654 – 1 001-00-13
MEKH kóddal rendelkező , 18. sorszámú Zalahaláp ívó víz ellátó vízi közmű rendszer
ellátásért felelőse a 2015 – 2030 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv készítésére
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta.
A vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. év CCIX törvény 11.§ (2) bekezdése szerinti gördülő
fejlesztési tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a képviselő-testület
megbízza a Bakonykarszt Víz –és Csatornamű Szolgáltató Zrt.- ot , hogy a gördülő fejlesztési
tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségeket teljesítse. A megbízást a Bakonykarszt
Zrt. előzetes nyilatkozatában elfogadta.
2.) A meghatalmazás kiterjed arra is , hogy a Bakonykarszt Zrt, a vonatkozó terveket
elkészítse , és a Vksztv. , valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően a 2016-2030 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet
Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be , és a jóváhagyására
induló eljárásban az önkormányzatot képviselje.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert , hogy a meghatalmazást az önkormányzat
képviseletében eljárva aláírja.
3.) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közművet érintő fejlesztések
között kiemelten kezeli a Zalahaláp – Ódörögd településrész ívó víz hálózatának
rekonstrukcióját , teljes körű felújítását. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert , hogy
a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges tervezői feladatok ellátására kérjen be
tervezői ajánlatokat , és azokat terjessze a képviselő-testület ülésére.
A rekonstrukció elvégzéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat pályázat illetve saját
forrás felhasználásával kívánja előteremteni.
A fejlesztés várható becsült költsége 12.000.000 ft + ÁFA.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt , hogy a döntésről a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját a
határozat megküldésével értesítse.
Határidő: 2015. március 31- , illetve folyamatos
Felelős: Polgármester , jegyző
Zalahaláp , 2015. március 22
Bedő Lajos Sándor
polgármester

