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Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.)1 11. §-a
alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható
fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő
fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint
beruházási tervrészletből áll. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a
beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el. A Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A
Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint az az ellátásért felelős vagy víziközmű-szolgáltató, aki
nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási tervrész, vagy
beruházási tervrész tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve
véleményezési joggal rendelkezik.
A Hivatal a Gördülő Fejlesztési Tervet hatósági határozattal hagyja jóvá. A Hivatal a
jóváhagyott beruházási tervrészben, valamint a felújítási és pótlási tervrészben foglaltak
végrehajtását folyamatosan ellenőrzi, valamint az elvégzett fejlesztések értékarányosságát is
jogosult ellenőrizni. Az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítását,
műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait dokumentálni szükséges. Fentiekre tekintettel
az Önkormányzat megbízásából a Pannon Víz Zrt. elkészítette Rábapatona Község
Önkormányzata 2022-2036-os évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét, mely terv adatait
az előterjesztés mellékletei tartalmaznak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának
víziközmű-rendszere kapcsán elkészített beruházási, felújítási és pótlási tervrészt hagyja jóvá
és hatalmazza fel a Pannon Víz Zrt-t a Hivatal előtt folytatott eljárásban az Önkormányzat
képviseletére.
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Rábapatona Község Önkormányzata
A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására:
1.) Rábapatona Község Önkormányzata víziközmű–rendszere vonatkozásában – a
Pannon-Víz Zrt. szolgáltatóval egyeztetve – 2022-2036. évre vonatkozó beruházási,
valamint felújítási és pótlási tervrészt a csatolt mellékletek szerint hagyja jóvá.
2.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a
Pannon-VÍz Zrt-t, hogy a település Bérleti – üzemeltetési szerződésében foglalt teljes
érvényességi időszakára a Gördülő Fejlesztési Tervét készítse el, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyás végett terjessze be és az
eljárásban a Hatóság előtt az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
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