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Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásának elfogadásáról 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 



  

 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárkeresztúr Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 

10/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Szmsz) 21.§ h) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján került elkészítésre a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló tájékoztató. 

 

 

Sor-

szám 

Határozat

- szám 
Tárgy 

Határid

ő 
Felelős 

Megtett 

intézkedések 

1. 

88/2019. 

(VII.25.) 

A napirendi pontok és eseti 

jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

2. 

89/2019. 

(VII.25.) 

A lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

3. 

90/2019. 

(VII.25.) 

A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 150 millió forint 

összköltséget el nem érő építési 

beruházást tartalmazó pályázat 

benyújtásáról 

2019.08.

01. 

 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester Elfogadva.  

4. 

91/2019. 

(VII.25.) 

a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása bővítése pályázat kapcsán a 

látványtervek kialakítására vonatkozó 

árajánlatok bekérése, valamint Szabó 

László szakértő felkérése utólagos 

jóváhagyásáról 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 
Elfogadva 

5. 

92/2019. 

(VII.25.) 

A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése pályázat kapcsán a 

Magyar Bölcsődék Egyesületével 

együttműködési megállapodás 

megkötéséről 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester Elfogadva.  

6. 

93/2019. 

(VII.25.) 

A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése pályázat kapcsán a 

Sárkeresztúr 435 hrsz.-ú, Szent István 

utca 52/B. alatti ingatlan vételi 

szándéknyilatkozat tételének 

elfogadásáról 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 
Elfogadva.  

7. 

94/2019. 

(VII.25.) 

A Dunaújvárosi Tankerülettől a 

Sárkeresztúr, Hősök tere 8. (960 hrsz.) 

szám alatti ingatlanon a Sárkeresztúri 

Általános Iskola bővítése kapcsán a 

Sárkeresztúr 2 hrsz.-ú közterületen 24 db 

parkoló létesítéséről részletes beszámoló, 

helyszínrajz bekéréséről 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

8. 

95/2019. 

(VII.25.) 

A települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatására pályázat benyújtásáról 

2019.07.

31 

 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva  

9. 

96/2019. 

(VII.25.) 

A Magyar Falu Program keretében 

„Óvodafejlesztés” támogatásra pályázat 

benyújtásáról  

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

10. 

97/2019. 

(VII.25.) 

A Magyar Falu Program keretében 

„Óvodafejlesztés” támogatásra pályázat 

kapcsán felmerülő szakértői árajánlatok 

bekéréséről 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 



11. 

98/2019. 

(VII.25.) 

Rudniczai Rudolfné intézményvezetői 

ismételt megbízásáról 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva.  

12. 

99/2019. 

(VII.25.) 

a 2018. évi belső ellenőri jelentésben 

feltárt hiányosságok, a nem megfelelő 

illetmény-besorolásból adódó 

munkáltatói fizetési kötelezettséget 

rendező megállapodás megkötéséről, 

valamint a kifizetés teljesítéséről 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

13. 

100/2019.(

VII.25.) 

Az informatika kiépítésére és a 

szükséges karbantartásra vonatkozó 

árajánlatok bekérésének utólagos 

jóváhagyásáról 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

14. 
101/2019.(

VII.25.) 

Az informatika kiépítésére vonatkozó 

árajánlat elfogadásáról 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

15. 
102/2019. 

(VI.27.) 

Az informatika szükséges 

karbantartására vonatkozó árajánlat 

elfogadásáról 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

16. 
103/2019. 

(VI.27.) 

Az informatika kiépítésére vonatkozó 

ajánlat elfogadásáról 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

17. 
104/2019. 

(VI.27.) 

Az informatika szükséges 

karbantartására vonatkozó ajánlat 

elfogadásáról 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

18. 
105/2019. 

(VI.27.) 

A kamera-rendszer jelenlegi 

karbantartási szerződésének 

felülvizsgálatáról 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

19. 

106/2019. 

(VI.27.) 

A Sárvíz Kistérségi Járóbeteg 

Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. egészségügyi 

szolgáltató szakellátása keretében 24 

óra nem szakorvosi óraszámból 16 óra 

szakorvosi óraszám működtetéséről 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 
Elfogadva. 

20. 

107/2019. 

(VI.27.) 

A Sárvíz Kistérségi Járóbeteg 

Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. egészségügyi 

szolgáltató járóbeteg szakellátási 

kapacitásaihoz tartozó ellátási területek 

felülvizsgálata ügyében indult 

eljárásban nyilatkozat nyújtásáról 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva.  

21. 
108/2019. 

(VI.27.) 

A lakosság által felhalmozott illegális 

hulladék eltűntetése céljából konténerek 

kihelyezésére árajánlatok bekéréséről 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 
Elfogadva.  

22. 
109/2019. 

(VI.27.) 

A Polgármesteri Hivatal épületének 

klimatizálásáról és ennek kapcsán 

előzetes árajánlatok bekéréséről 

Azonnal Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 

Elfogadva. 

23. 
110/2019. 

(VI.27.) 

A 2019. évi közmeghallgatás 

időpontjáról 

 

Azonnal 

Csutiné Turi 

Ibolya 

polgármester 
Elfogadva.  

Határozati javaslat 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (……...) határozata 



 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom 

szerint elfogadja. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Sárkeresztúr, 2019. augusztus 16.        

             Csutiné Turi Ibolya 

         polgármester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 
 

Napirendi pont: Határozati javaslat a falunap kapcsán felmerült rendezvényhangosítás és 

színpadtechnika előfinanszírozásáról 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az augusztus 4. napján megrendezésre 

került falunapi rendezvény kapcsán felmerült  rendezvényhangosítás és színpadtechnika 

biztosításáról a Gucala Csákvár Kft. megküldte a számlát, melynek teljesítési határideje 2019. 

augusztus 23. A „Vidékfejlesztési Program eredményeinek népszerűsítése” pályázat elbírálása 

még nem történt meg, mely támogatásból, így az Önkormányzatnak, mint a rendezvény 

szervezőjének kell ezt előfinanszírozni. Kérem a tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását a 

számla teljesítésére.  

.  

 

 

Határozati javaslat:  

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő- testületének ……/2019. (…….) számú 

határozata a 2019. augusztus 4. napján megrendezésre került falunapi rendezvény kapcsán 

felmerült rendezvényhangosítás és színpadtechnika biztosítás előfinanszírozásának 

elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. augusztus 4. napján 

megrendezésre került falunapon a rendezvényhangosítás és színpadtechnika biztosítása 

kapcsán felmerült 501.650 Ft összegű előfinanszírozást jóváhagyja, melyet az önkormányzat 

2019. évi tartaléka terhére biztosít. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: Azonnal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: HATÁROZATI JAVASLAT AZ I/86. ABA ÉS TÉRSÉGE 

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS-SZV HÁLÓZAT 2020-2034. ÉVI GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVÉRE 

VONATKOZÓ JAVASLATRÓL 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Évenként visszatérő feladat a víziközmű-rendszerek Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos 

döntések meghozatala. A Fejérvíz Zrt. előkészítette számunkra a víziközmű-rendszerrel 

kapcsolatos gördülő fejlesztési terv elemeit, a beruházási tervrészt, valamint a felújítási és 

pótlási tervrészt. A szolgáltató, amennyiben erre meghatalmazzuk, eljár a gördülő fejlesztési 

tervvel kapcsolatban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt is. A 

szennyvízhálózat esetén Aba város az ellátásért felelős önkormányzatok nevében eljáró 

önkormányzat, így ezen hálózat esetén javaslattételi lehetőségünk van a szolgáltató által 

elkészített GFT tervezetre. 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő- testületének ……/2019. (…….) számú 

határozata az I/86. Aba és Térsége Szennyvíztisztítás-SZV hálózat 2020-2034. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervére vonatkozó javaslat elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata megismerte az I/86. Aba és Térsége Szennyvíztisztítás-

SZV hálózat 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervére vonatkozó javaslatot, és úgy határoz, 

hogy annak tartalmával egyetért, és azt elfogadásra javasolja az ellátásért felelős 

önkormányzatok nevében eljáró Aba Város Önkormányzatának.  

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester  

Határidő: 2019. szeptember 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: HATÁROZATI JAVASLAT A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK 

ÉS PÓTTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

2019. október 13. napjára tűzte ki a köztársasági elnök a helyi önkormányzati választások 

időpontját.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 14. § (1) bekezdése szerint a 

választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, 

amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások 

tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a 

választás törvényes rendjének helyreállítása. 

Ugyanezen jogszabályi hely (4) bekezdése alapján a több szavazókörrel rendelkező 

településen a helyi választási bizottság legalább három tagból áll. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) 

IM rendelet 3. §-a kimondja, hogy a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel 

rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat 

képviselő-testülete legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig választja meg. 

 

Javasolt tagok és póttagok: 

- Tóth János 

- Barcza Jánosné 

- Ludányi Lászlóné  

- Hollné Fekete Ildikó 

- Tallián József 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  

 
 

Határozati javaslat:  

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő- testületének ……/2019. (…….) számú 

határozata a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi választási 

bizottság tagjának  

- Tóth János 

- Barcza Jánosné 

- Ludányi Lászlóné -t 

és a helyi választási bizottság póttagjának 

- Hollné Fekete Ildikó 

- Tallián József-et megválasztja. 

 

Felelős: dr. Bálint Zsuzsánna 

Határidő: azonnal  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: 14. A 2020-2034. ÉVI GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVVEL 

KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Évenként visszatérő feladat a víziközmű-rendszerek Gördülő Fejlesztési Tervével kapcsolatos 

döntések meghozatala. A Fejérvíz Zrt. előkészítette számunkra az ivóvízszolgáltató-

rendszerrel kapcsolatos gördülő fejlesztési terv elemeit, a beruházási tervrészt, valamint a 

felújítási és pótlási tervrészt. A szolgáltató, amennyiben erre meghatalmazzuk, eljár a gördülő 

fejlesztési tervvel kapcsolatban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt is. 

A szolgáltatóval történt egy levélváltás az elmúlt hónapokban, amiben azt kértük, hogy a 

GFT-t úgy tervezzék, hogy a rendszerbérleti díjból maradjon meg annyi rész, amelyből az év 

során szükségessé váló rendkívüli javításokat is fedezni tudjuk, mivel a bérleti díjon kívül 

más forrást nem tudunk erre a célra fordítani. A jövő évre vonatkozó tervek ennek 

szellemében kerültek kialakításra.  

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő- testületének ……/2019. (…….) számú 

határozata I/52. Sárkeresztúr-Sárszentágota ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-25344-1-002-

00-05) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a I/52. Sárkeresztúr-

Sárszentágota  ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-25344-1-002-00-05) víziközmű rendszer 

ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t megismerte, az 

általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos 

véleményezési határidőt biztosítva az alábbi határozatot hozta: 

1.) Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/52. 

Sárkeresztúr-Sárszentágota ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-25344-1-002-00-05) víziközmű 

rendszer 2020-2034. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre 

jogosult elfogadja. 

2.) Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/52. 

Sárkeresztúr-Sárszentágota ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-25344-1-002-00-05) víziközmű 

rendszer 2020-2034. évi GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-

szolgáltató készített el - megismerte és jóváhagyja. 

3.) Az I/52. Sárkeresztúr-Sárszentágota ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-25344-1-002-

00-05) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel 

és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

Felelős: dr. Bálint Zsuzsánna jegyző 

Határidő: 2019. augusztus 31. 



 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Napirendi pont: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására árajánlatok kéréséről 

 Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 



Tisztelt képviselő-testület! 

Csutiné Turi Ibolya polgármester: Tájékoztatom a tisztelt képviselő testület, hogy a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatási 

szerződést a LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft 2018. szeptemberében hat 

hónapos felmondási határidővel felmondta, nem csak velünk, minden önkormányzattal.  

Határozati javaslat 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő- testületének ……/2019. (…….) számú 

határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására árajánlatok kéréséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására 

árajánlatok bekérését támogatja. Felkéri dr. Bálint Zsuzsánna jegyzőt, hogy a következő 

Képviselő-testületi ülésen ismertesse az árajánlatokat. 

 

Felelős: dr. Bálint Zsuzsánna jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: HATÁROZATI JAVASLAT TULAJDONOSI, VALAMINT KÖZÚTKEZELŐI 

HOZZÁJÁRULÁSRÓL 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Dunaújvárosi Tankerület a Sárkeresztúr, Hősök tere 8. (960 hrsz.) szám alatti ingatlanon a 

Sárkeresztúri Általános Iskola bővítése kapcsán 24 db parkolót kíván létesíteni a Sárkeresztúr 

2 hrsz.-ú közterületen, melyhez a korábbi Képviselő-testületi döntés alapján kijelölte a 

létesíteni kívánt parkolóhelyeket melyhez kéri a tulajdonosi, valamint a közútkezelői 

hozzájárulást. 
 

Határozati javaslat: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

a Sárkeresztúr 2 hrsz.-ú közterületen parkoló biztosítása céljából tulajdonosi, valamint közútkezelői 

hozzájárulásról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Tankerület által a 

Sárkeresztúr 2 hrsz.-ú közterületen történő  parkoló biztosításához tulajdonosi, valamint közútkezelői 

hozzájárulását megadja/megtagadja. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya 

Határidő: azonnal 

 

 



Tervezett éves forrás 2020 év: eFt Bérleti díj/ Állami támogatás-Önkormányzati forrás/Egyéb

eFt

Tartalék, hiány: eFt

Tervezett 

nettó költség

(eFt) Kezdés Befejezés Rövid Közép Hosszú

1. Nincs javaslat x

2.
Szennyvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm  

Aba szennyvízhálózat
igen

Aba Város 

Önkormányzata*
9 000

Önkormányzati 

forrás
2025. 2026. x

3.
Szennyvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm  

Sárkeresztúr szennyvízhálózat
igen

Aba Város 

Önkormányzata*
9 000

Önkormányzati 

forrás
2026. 2027. x

4. Szennyvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm igen
Aba Város 

Önkormányzata*
9 000

Önkormányzati 

forrás
2028. 2029. x

5.
Szennyvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm  

Soponya szennyvízhálózat
igen

Aba Város 

Önkormányzata*
9 000

Önkormányzati 

forrás
2030. 2031. x

6.
Szennyvíztisztító telep bővítése 200 m3/nap  Aba szennyvíztisztító 

telep
igen

Aba Város 

Önkormányzata*
120 000 Állami támogatás 2024. 2025. x

Fejlesztési 

ütem
Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a 

teljes ütem tekintetében 

(eFt)

I. ütem 0 37184-4098=33086

II. ütem 0 -

III. ütem 156000 -

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Ellátásért felelős: Aba Város Önkormányzata

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Tervezett költség: 2020 év 0

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fejérvíz Zrt

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

Üzemeltetés formája: Bérüzemeltetés

Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: **
21-17376-1-004-00-06 I/86. Aba és Térsége Szennyvíztisztítás-SZV

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás  megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e 

felújítás, pótlás

Az érintett 

ellátásért felelős(ök) 

megnevezése

Megvalósítás várható időtartama Tervezett időtáv****

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" 

kifejezéssel

Forrás 

megnevezése***



Tervezett éves forrás 2020 év:
eFt eFt

Tervezett költség 2020 év: eFt

Tartalék, hiány: eFt Önkormányzati tartalék forrás: 27 251 eFt Előző évi GFT alapján

Tervezett 

nettó 

(eFt) Kezdés Befejezés Rövid Közép Hosszú

1.
A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a 

ténylegesen rendelkezésre álló összeg 10%-a:

Aba Város 

Önkormányzata*
4098 Bérleti díj 2020 január 2020 december x

2. Iszapvíztelenítő szalagszűrő prés kiegészítése kihordó csigával nem
Aba város 

Önkormányzata*
2 500 Bérleti díj 2020. január 2020. december x

3. Szennyvíztelep uszadék szivattyú csere flygt szivattyúra nem
Aba város 

Önkormányzata*
400 Bérleti díj 2020. január 2020. december x

4. Iszapvíztelenítő hatásának frevenciaváltós fvezérléssel való ellátása nem
Aba város 

Önkormányzata*
400 Bérleti díj 2021. január 2021. december x

5.
Fúvó és rács helység felépítmény mérnök általi felülvizsgálata, 

felújítással kapcsolatos szakvélemény elkészítése
nem

Aba város 

Önkormányzata*
500 Bérleti díj 2022. január 2022. december x

6.
Végátemelő gépészeti és elektromos felújítása  Soponya 

szennyvízhálózat  1db (Áttolódik 2019-ről)
nem

Aba város 

Önkormányzata*
2 500 Bérleti díj 2021. 2022. x

7.
 Tisztító aknák felújítása (Sárkeresztúri nyomóvezeték után)  Aba 

szennyvízhálózat  9db
nem

Aba város 

Önkormányzata*
4 050 Bérleti díj 2022. 2022. x

8. Szennyvíztisztító telep épület, építményeinek felújítása  11db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
6 100 Bérleti díj 2022. 2022. x

9.
Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (kotrószerkezet)  

1db
nem

Aba Város 

Önkormányzata*
3 000 Bérleti díj 2022. 2022. x

10.
Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (homokfogó) 

1db
nem

Aba Város 

Önkormányzata*
2 750 Bérleti díj 2024. 2024. x

11. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (prés)  1db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
3 000 Bérleti díj 2024. 2024. x

12.
Szennyvíztisztító telep irányítástechnikájának, energiaellátásának 

felújítása  2db
nem

Aba Város 

Önkormányzata*
4 000 Bérleti díj 2024. 2024. x

13. Gravitációs szennyvízcsatorna beton műtárgyainak felújítása  55db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
11 000 Bérleti díj 2025. 2028. x

14. Gravitációs szennyvízcsatorna fedlapjainak pótlása  55db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
3 300 Bérleti díj 2026. 2030. x

15.
Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek felújítása  

3db
nem

Aba Város 

Önkormányzata*
200 Bérleti díj 2028. 2028. x

16. Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek pótlása  3db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
400 Bérleti díj 2030. 2030. x

17. Szennyvízátemelők épület, építményeinek felújítása  62db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
24 800 Forráshiány 2030. 2034. x

18. Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása  62db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
25 900 Forráshiány 2030. 2034. x

19. Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása  62db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
51 800 Forráshiány 2030. 2034. x

20.
Szennyvízátemelők  irányítástechnikájának, energiaellátásának 

felújítása  62db
nem

Aba Város 

Önkormányzata*
62 000 Bérleti díj 2026. 2034. x

21. Házi szennyvízátemelők műtárgy felújítása  1db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
30 Bérleti díj 2030. 2030. x

22. Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása  1db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
50 Bérleti díj 2030. 2030. x

23. Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása  1db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
100 Bérleti díj 2030. 2030. x

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Ellátásért felelős: Aba Város Önkormányzata

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fejérvíz Zrt

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

Üzemeltetés formája: Bérüzemeltetés

Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: **
21-17376-1-004-00-06 I/86. Aba és Térsége Szennyvíztisztítás-SZV

40 984
Bérleti díj: Aba(5481)+Káloz(3313)+            

Soponya(2775)+Skeresztúr(2164)=13733

3 800

37 184

Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás  megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e 

felújítás, pótlás

Az érintett 

ellátásért felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama Tervezett időtáv****



24.
Házi szennyvízátemelők  irányítástechnikájának, energiaellátásának 

felújítása  1db
nem

Aba Város 

Önkormányzata*
50 Bérleti díj 2030. 2030. x

25.
Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (légfúvó)  2-

2db
nem

Aba Város 

Önkormányzata*
6 000 Bérleti díj 2026. 2034. x

26.
Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (szivattyú, 

keverő, egyéb)  13db
nem

Aba Város 

Önkormányzata*
4 500 Bérleti díj 2025. 2034. x

27.
Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása 

(kotrószerkezet)  1db
nem

Aba Város 

Önkormányzata*
1 500 Bérleti díj 2026. 2026. x

28. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (légfúvó)  2db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
6 000 Bérleti díj 2025. 2027. x

29. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (rács)  1db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
5 500 Bérleti díj 2028. 2028. x

30. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (prés)  1db nem
Aba Város 

Önkormányzata*
6 000 Bérleti díj 2029. 2029. x

31.
Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (szivattyú, 

keverő, egyéb)  14db
nem

Aba Város 

Önkormányzata*
9 000 Bérleti díj 2030. 2034. x

32. Gravitációs szennyvízcsatorna gerincvezetékeinek felújítása  0fm
Aba Város 

Önkormányzata*

33. Gravitációs szennyvízcsatorna bekötővezetékeinek felújítása  0db
Aba Város 

Önkormányzata*

34.
Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték gerincvezetékeinek felújítása  

0fm

Aba Város 

Önkormányzata*

Fejlesztési 

ütem
Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a 

teljes ütem tekintetében 

(eFt)

I. ütem 7 898 40 984

II. ütem 25 400 54932

III. ütem 218 130 137330

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" 

kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



FEJÉRVÍZ ZRT

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. Telefon: ( 22 )  535-800, fax: (22) 315-598

ba Város Önkormányzat
ossa Lajos polgármester úr részére

Aba
Rákóczi út 12. 
8127

FV- 662018

ISO 9001 • IS01400!levelük száma: 
ügyintézőjük: ,
levelünk száma: FV/ílM-.P.'í.-. &/2019 
ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné

dátum: 2019. augusztus 02.

Tárgy: 1/86. Aba és térsége szennyvíztisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2020-2034. évi 
Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tiszteit Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye
Aba, Kálóz, Sárkeresztúr, Soponya település tulajdonában lévő 1/86. Aba és térsége 
szennyvíztisztítás-SZV (21-17376-1-004-00-06) víziközmü rendszer ellátásért felelősét/ eljárásért 
felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmü-szolgáltatás hosszú távú 
biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű
rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11 .§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, 
a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év 
szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a 
jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a Fejérvíz Zrt. és az Önkormányzat között 
létrejött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért 
felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2020-2034. évi felújítási és pótlási terv, valamint 
a beruházási terv táblázatait, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11 .§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a 
víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási 
vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési 
joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e.maüben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék 
a levele! valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz ZRt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes 
dokumentum megsemmisitését.
Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát 
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!



(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet 
90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább 15 napos 
véleményezési határidőt biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, 
hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. 
Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.
Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat 
nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a Testületi Határozatot határidőn belül a 
Szolgáltatónak visszajuttatja. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy 
határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az 
esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz.
A GFT 2019. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a 
Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi 
határozattal megerősített véleményüket

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2019. szeptember 6-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el. 

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. 
(IÍI.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015, (IÍI.31.) BM rendelet szabályozza.
A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke tervrészenként (külön felújítás, pótlás és külön 
beruházási tervrész)

- a Hivatal részére fizetendő felhasználói egyenérték alapú tételből (min. 2x15000,- Ft) 
és

- az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére fizetendő (2x18300, -Ft) tételből áll.

Az eljárási díjak megfizetése a 2017. évi LXV. törvény 9.§. szerint, az ellátásért felelős 
önkormányzat által, elkülönített számlán kezelt használati díjból finanszírozható, mely a GFT
beadását követő használati díjból levonásra kerül.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2020-2034. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő 
dokumentumokkal együtt -  köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2019. 
szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és 
megküldi az erről szóló Határozatát a GFT-ben 2020. évre betervezett munkákat a megadott 
műszaki tartalommal el kell végezni.

Ezen levél és annak bármely csalóit anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e.mailben értesítse erről e levélküldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék 
a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérvíz ZRt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes 
dokumentum megsemmisítéséi.
Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát 
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!



A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben 
elektronikus formában megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre 
bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki 
tartalommal.
Az önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, 
módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel 
lehet, az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. A módosítás igazgatási 
szolgáltatási- és eljárási díj köteles, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint 
a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést 
és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.
A Vksztv. 40/B §.(1) eb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért 
felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy 
a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az 
alábbiak figyelembe vételével:

-  a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű- 
szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért 
felelős jogosult és köteles.

- az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a 
hatályos számviteli szabályok szerint -  dokumentálni szükséges.

- A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók 
el, melyek nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) 
bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. 
beruházás végezhető el, javítás nem!).

- A Vksztv. ll§ . (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem 
kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, joga és kötelezettsége, 
hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki 
tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védetem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e.mailben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék 
a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a Fejérviz ZRt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes 
dokumentum megsemmisítését.
Ha ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát 
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!

Mellékletek:
- I.-III. ütem Beruházási terv javaslat
- I.-III. ütem Felújítási, Pótlási tervjavaslat
- Határozat minta a 2020-2034.évi GFT. elfogadásáról

Elektronikusan kapják: Üzemvitel Sárbogárdi Üm.










