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ELŐTERJESZTÉS 

„Litér víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása a 2020-2034. időszakra” 

tárgyú napirendi ponthoz 

 

 Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint Litér Község Önkormányzat 

Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának ülésére. 

 

2019 augusztus 22. (csütörtök) 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Bizottság! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.törvény 11.§ (2) bekezdése a víziközmű-

szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében az üzemeltetett víziközművekre vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) készítését írja elő. 

 

A Litér Község Önkormányzata víziközmű-rendszerét bérüzemeltető Bakonykarszt Víz-és 

Csatornamű Zrt. elkészítette az ivóvíz-és szennyvíz-szolgáltatás 2020.-2034.  időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét. 

A terv külön részletezésben, évekre lebontva tartalmazza az üzemeltető és az ellátásért felelős 

egyeztetése alapján kidolgozott beruházási, valamint  felújítási, pótlási elképzelések várható nettó 

költségeit, valamint  fedezeti forrásait. 

 

A beruházásokat- illetve felújításokat az önkormányzat a bérleti díjból származó bevételekből, 

költségvetési forrásból, és a Bakonykarszt Zrt. által koordinált pályázati forrásokból kívánja 

megvalósítani. 

A kötelezően elvégzendő víziközmű vagyonértékelés költségeinek fedezetére a 2018-2019. évek 

bérleti díjbevételei elkülönítésre kerülnek, ezért a GFT-ben az eszközhasználati díj-forrás terhére 

megvalósítandó feladatokból rövid távon csak a legszükségesebbek kerültek beállításra 

 

A bizottsági- valamint testületi véleményezésről a meghozott határozatot szeptember 06-ig a 

hivatali kapun keresztül kell elküldeni a Bakonykarszt Zrt. részére. 

 
Mellékletek: 

1.sz. Litér bérleti üzemeltetésben levő ivóvízellátó  víziközmű-rendszer Beruházási Terve a  

  2020.-2034. időszakra 

2.sz. Litér bérleti üzemeltetésben levő ivóvízellátó  víziközmű-rendszer Felújítási és Pótlási  Terve a   

   2020.- 2034. időszakra 

3.sz. Litér bérleti üzemeltetésben levő szennyvízelvezető és -tisztító  víziközmű-rendszer Beruházási      

   Terve a  2020.-2034. időszakra 

4.sz. Litér bérleti üzemeltetésben levő szennyvízelvezető és -tisztító  víziközmű-rendszer Felújítási és          

   Pótlási Terve a  2020.-2034. időszakra 

    

Litér, 2019. augusztus 14.                          

 

                                                                                    Szedlák Attila 

                                                                                     polgármester 
 Az előterjesztést készítette: Csikós Józsefné 
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Határozati javaslat: 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a           46. sorszámú  11-04552-1-001-00-15  MEKH kóddal 

rendelkező Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési 

Terve 2020.-2034. időszakra  tárgyú napirendi pontot. 

 

Bakonykarszt Víz- és csatornamű Zrt. – mint a víziközmű bérüzemeltetője – 

2020.-2034. évekre vonatkozóan elkészítette a Gördülő Fejlesztési Tervet 

figyelembe véve az előző időszak adatait, hibastatisztikáit, valamint az 

önkormányzattól kapott tájékoztatást. 

 

A táblázatokban felsorolt beruházásokat- illetve felújításokat az 

önkormányzat döntően bérleti díjból származó bevételekből és 

költségvetési forrásból kívánja megvalósítani. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza Litér Község Polgármesterét, hogy a 

Bakonykarszt Zrt-t a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

 

Határidő: 2019. szeptember 06. 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadta a           65.  sorszámú  21-04552-1-004-01-04  MEKH kóddal 

rendelkező Litér szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer 

Gördülő Fejlesztési Terve 2020.-2034. időszakra  tárgyú napirendi pontot. 

 

Bakonykarszt Víz- és csatornamű Zrt. – mint a víziközmű bérüzemeltetője – 

2020.-2034. évekre vonatkozóan elkészítette a Gördülő Fejlesztési Tervet 

figyelembe véve az előző időszak adatait, hibastatisztikáit, valamint az 

önkormányzattól kapott tájékoztatást. 

 

A táblázatokban felsorolt beruházásokat- illetve felújításokat az 

önkormányzat bérleti díjból származó bevételekből és költségvetési 

forrásból tervezi megvalósítani. 

 

A beruházási táblázat 2. sorában feltűntetett FI-2014-466 Litér, I. sz. 

szennyvízátemelő, Kőfogó telepítését nem költségvetési forrásból, hanem a 

rendelkezésre álló eszközhasználati díjból kívánja finanszírozni.. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza Litér Község Polgármesterét, hogy a 

Bakonykarszt Zrt-t a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

 

 

Határidő: 2019. szeptember 06. 

Felelős: Szedlák Attila polgármester 
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