
Izsák Város Alpolgármesterétől. 

E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2020. augusztus 25-én tartandó ülésére. 

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. (BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt.) 
véleményezése. 

Tisztelt Képviselő – testület! 

A víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 10.§ (1) bekezdése szerint a 
víziközmű- fejlesztés megvalósításáról – ha e törvény vagy kormányrendelet másként nem 
rendelkezik – az ellátásért felelős gondoskodik, ez pedig az Önkormányzat. 

A törvény 11.§ (1) bekezdése szerint a víziközmű- szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű- szolgáltatási 
ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő 
fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.  

A  felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű- szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért 
felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz 
( Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal). Az Önkormányzat a törvény 11.§ (4) 
bekezdése alapján véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész 
kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt 
vélemény a jóváhagyásra kerülő tervrész mellékletét képezi.  

A szolgáltatási ágazatonként elkészített terveket a BÁCSVÍZ megküldte részünkre melyek az 
előterjesztés mellékletei. A szolgáltató kifejezett kérése, hogy írásos véleményünket 2020. 
szeptember 16-ig részünkre küldjük meg. 

II. 

Az anyaghoz becsatolásra került a „rendelkezésre álló források bemutatása” táblázat is, 
melyek alapján képet kaphatunk arról, hogy a tervben foglaltak megvalósításához milyen 
források állnak, vagy nem állnak rendelkezésünkre. 

A vízgazdálkodási ágazatnál a tervek Izsák-Ágasegyháza településekre, a 
csatornaszolgáltatásnál Izsák - Ágasegyháza és Orgovány településekre készültek el. 

A vízgazdálkodási ágazatnál az éves bérleti díj 8.701 ezer Ft, ami megoszlik a két település 
között. A forráskimutatás tartalmazza, hogy a két település eddig 45.532 ezer Ft bérleti díjat, 
valamint víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kapott. 



Ugyanez a csatornarendszer esetében: éves bérleti díj 20.121 ezer Ft, az előző években kapott 
bérleti díj és víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege 95.881 ezer Ft.  
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Nincs azonban pontos információ arra, hogy Izsák vonatkozásában a korábban kapott bérleti 
díjak hol vannak elkülönítve, milyen összeggel, illetve ha nincs, akkor az milyen célra került 
felhasználásra. 

A Képviselő-testület 2017. augusztus 29-én megtartott ülésére benyújtott anyagban a 
következő figyelemfelhívás szerepel: „ Azt mindenképpen látni kell, hogy a szolgáltató által 
fizetett bérleti díjról szigorú elkülönített nyilvántartás vezetése történik, így a 2018. évi 
költségvetésben már elkülönítve kell terveznünk és kezelnünk a forrásokat és évente az 
elszámolásokat vizsgálni kell. Ezek a források más célra már nem használhatók fel. „ 

A polgármesteri munkakör átadás-átvételéhez készített számlaegyenleg kimutatásban nem 
szerepel elkülönített – a bérleti díjak kezelésére és a kiadások elszámolására szolgáló- 
bankszámla, így értelem szerint egyenleget sem találunk. 

A rosszindulatú feltételezések helyett kikértem a BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltatási Zrt. 
adatnyilvántartásából az ágazatokra és ezen belül Izsákra vonatkozó adatokat. A kapott 
anyagot össze kell hasonlítani a saját nyilvántartásunkkal és akkor tisztán látjuk az eltérés 
összegét. Az adatok ismeretében az illetékes bizottság bevonásával a szükséges 
intézkedéseket megtudjuk tenni. 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a 2020. évtől rendelkezünk elkülönített 
bankszámlával, így adottak a feltételek az elkülönített kezelésre, és ide teljesíthetjük majd a 
visszapótlási kötelezettséget.  

Javasolom a tervekben foglaltak megvalósításának támogatását. 

I z s á k, 2020. augusztus 19. 

                                                                                                       (: Végh Tamás:) 
                                                                                                         alpolgármester 

Határozat-tervezet: 
Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete – mint ellátásért felelős- támogatja a 
BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt – mint üzemeltető- által benyújtott 

- Izsák- Ágasegyháza közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 és az 
- Izsák- Ágasegyháza- Orgovány közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás Gördülő 

Fejlesztési Terv 2021-2035 
dokumentumok jóváhagyását. 
Határidő: azonnal. 



Felelős:   Végh Tamás alpolgármester. 
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IZS /___/2020.                                         Tárgy: A gördülő fejlesztési tervben foglalt feladatok 
                                                                             végrehajtásához szükséges források vizsgálata 

                                                                 Hivsz: 2020. augusztus 10-i levél.   

BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt. 
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Úrnak 
                   K e c s k e m é t 

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr! 

Köszönettel vettem kézhez Izsák-Ágasegyháza közműves ivóvízellátás és az Izsák- 
Ágasegyháza- Orgovány közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás 2021-2035. időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. 

Problémám a szükséges források rendelkezésre állása vonatkozásában van, mivel a helyi 
nyilvántartások alapján nem állapítható meg, hogy a korábban részünkre megfizetett bérleti 
díjak, valamint az ágazatok szerinti kifizetések évente milyen összeggel kerültek elszámolásra 
és jelenleg milyen egyenlegekkel rendelkezünk. 

Tisztelt Elnök- vezérigazgató Úr! 



A részemre küldött anyagot a Képviselő-testület 2020. augusztus 25-i ülésén tárgyalja meg, 
így tisztelettel kérem, hogy a kért adatokat részemre soron kívül megküldetni szíveskedjen, 
hogy hitelesen tudjam a testületet tájékoztatni. 

Köszönöm segítségét. 

I z s á k, 2020. augusztus 14. 

                                                                    Tisztelettel: 

                                                                                                                (: Végh Tamás:) 
                                                                                                                  alpolgármester                         
    


