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ELŐTERJESZTÉS 

 
 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én tartandó 

ülésére TRV Zrt gördülő fejlesztési tervének elfogadására 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fülöp Község Önkormányzata a viziközművek (ivóvíz és szennyvíz) működtetésében, mint 
Ellátásáért Felelős a törvény szerint. A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény (a továbbiakban: Vktsztv.) 11. § (2) és (3) bekezdése alapján a Víziközmű 
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében az üzemeltetett Víziközművekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) készítését és annak a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra történő benyújtását írja elő. 
 
A GFT beruházási tervből (új Víziközművek létrehozása), valamint felújítási és pótlási 
tervből (a már meglévő Víziközművek felújítása és pótlása) áll, tartalmi és formai 
követelményeire és az üzemeltetésre vonatkozó részletes előírásokat a  61/2015. (X.21.) 
NFM. rendelet tartalmazza. A GFT tizenöt éves időtávra, Víziközmű-szolgáltatási 
ágazatonként (ivóvízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás) és ezen belül Víziközmű-
rendszerenként csoportosítva, fontossági sorrendben kell tervezni időbeni ütemezéssel, a 
fejlesztési források figyelembe vételével. 
 
A TRV Zrt, mint közszolgáltató és üzemeltető az üzemeltetési területén egységes szerkezetű 
GFT elkészítésében és benyújtásában felajánlja a segítségét Fülöp Község Önkormányzata 
részére, és meg is küldte a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat. 
 
A GFT elkészítéséhez tehát szükséges a Tisztelt Képviselő-testületnek a 

 fejlesztési igényeinek megnevezése, rövid tartalmi jellemzőivel történő 
meghatározása, 

 fejlesztési igény főbb jellemzői (pontos területi lehatárolással, főbb, ismert mennyiségi 
mutatóival, a fejlesztés rövid leírásával) rögzítése, 

 a fejlesztés várható megvalósításának időintervalluma, időpontjának megjelölése, 
 a fejlesztés várható költségigényének meghatározása az ÁFA-val terhelt összegével, 
 a fejlesztés pénzügyi forrásának megnevezése (EU-s, állami, önkormányzati 

költségvetési), 
 konkrét fejlesztés esetén a kapcsolódó tervdokumentáció, az esetlegesen már meglévő 

vízjogi létesítési engedély megküldése. 



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a TRV Zrt által elkészített és javasolt Gördülő 
fejlesztési tervet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Fülöp, 2016. szeptember 15. 
 
 
        Hutóczki Péter sk. 
        polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
 
…./2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a TRV Zrt  HBM-i 
Üzemigazgatósága (4027 Debrecen, Füredi út 72-74. sz.). által javasolt a víziközmű 
rendszerre vonatkozó a Gördülő Fejlesztési Tervet (felújítási és pótlási terv, beruházási terv).  
A megvalósítás forrása a GFT-ben foglaltak szerinti pénzeszközök. 
 
Fölöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a TRV Zrt-t, mint 
üzemeltetőt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet (felújítási és pótlási terv, beruházási terv) a 
Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz az Önkormányzat nevében nyújtsa 
be. 
 
A Képviselő-testület özgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: Hutóczki Péter polgármester 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
  
 


