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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a szerint „A 

víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - fenntartható fejlődés 
szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni.” 

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

szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 
 

A 2013-2018. évek közötti időszakra vonatkozóan használati díj maradvány került 
kimutatásra (1.sz. melléklet).az E.R.Ö.V Zrt. által. A szolgáltató által javasolt elvégzendő 
munkálatok költségét az önkormányzat a bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
használati díj terhére biztosítja. 

 
Vízágazat: 
- elvégzendő feladat: tolózár csere 
- rendelkezésre álló forrás: 67.158,-Ft 

 
Szennyvízágazat: 
- elvégzendő feladat: sövénytelepítés átemelőhöz 
- rendelkezésre álló forrás: 82.393,-Ft 
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 Az E.R.Ö.V. Zrt.-vel kötött bérleti- üzemeltetési szerződés alapján a szolgáltató az 
éves értékesített vízmennyiség alapján 5 Ft/m3 + ÁFA éves használati díjat fizet az 
önkormányzatnak a szennyvíz, illetve vízágazat tekintetében. A használati díjak bevételeiből 
finanszírozhatóak a karbantartási és fejlesztési feladatok.  
 
 

 
 
A fentiekre figyelemmel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
a viziközmű-rendszerre vonatkozó beruházási-felújítási-pótlási munkák 
jóváhagyására 

 
Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete; 
1.) az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval egyeztetett beruházási, felújítási és 

pótlási munkát  
a) a szennyvíz rendszer vonatkozásában tolózár csere,  
b) a víz rendszer vonatkozásában sövénytelepítés átemelőhöz  

tartalommal jóváhagyja. 
 

2.) a munkálatok költségét az önkormányzat a bérleti-üzemeltetési szerződésben 
meghatározott  

a) a szennyvíz rendszer vonatkozásában 67.158,-Ft, 
b) a víz rendszer vonatkozásában 82.393,-Ft használati díj terhére biztosítja, 

3.) felhatalmazza a község polgármesterét a vállalkozási szerződések aláírására. 
 

 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős:  Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 

               (a határozat megküldésért) és 
                Figler János polgármester 
               (a vállalkozási szerződések aláírásáért) 
 
Határozatról értesül: E.R.Ö.V Zrt., Szekszárd 
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda 
                                 irattár 








