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T gy GOrd016 fejleszt6si terv
j6v hagy sa !2022-2036-AlfOldviz ZRI
Iv6viz ellgt6 rendszer.

F6 de k K6zs6g Onkorm nyzat nak
K6pvise 6otest ete

F6]de k

Tiszte t K6pvise 5otest8 et!

A vizikOzm0-szolg ltatasr61 sz6U6 2011. 6vi CCIX. tOrv6ny 1 1. §- ban meghat rozott
gOrdOl6 fejleszt6si tervet 2021. szeptember 30. napj ig keli benyOjtani-vizikOzm0
rendszerk6nt- a Magyar Energetikai     K6zm0  Szab lyoz si Hivatalhoz ( a
tov bbiakban  MEKH)  j6v hagygsra.  A  vizikOzm0-szolggltatgs  hossz0  tgvO
biztosithat6saga  6rdek6ben vizikOzm0-szolg ltat si  gazatonk6nt tizenOt 6ves
id6t vra gOrd016 fejleszt6si tenet kell k6sziteni. A gOrd016 fejleszt6si te  felOjit si 6s
p6tl si tervb6t, valamint beruh z si tervb61  11.
Az AlfOidviz Zrt. 6s az Onkorm nyzat k6z6tt fenn ll6, hatalyos vagyonkezelSsi, illetve
Ozemeltet6si     szolg ltat si szerz6d6sben foglaltak alapj n az Alf61dviz Zrt.
kOtelezetts6get v llait arra, hogy a mindenkori hat lyos jogszab lyoknak megfelel6en
irasban javaslatot k6szit a g6rdOl6 fejieszt6si terv benyOjt sa 6rdek6ben. Ennek
megfelel6en a vizik6zm0-szolggltat6 elkSszitette a vizikOzm0vek 2022 2036 kOzOtti
id6szakra vonatkoz6 g6rdOl6 fejleszt6si terv6ben szerepl6 feiOjitasi     p6ti si
munk ira vonatkoz6 javaslat t. A be uh z si te ben sze ep 6 munk kat az
Onkorm&nyzatnak, mint E ] t: s t Fe e dsnek sz ks ges megadni, ez t a
tewezett v zik6zmSvekhez kapcso 6d6an tewezett be uhazasaikat a csato t
beruh z si  apon ke t fe tOntetnio Amennyiben ninos a te epO s 'e vonatkoz6
be uhgz si ig ny, Ogy a nem eges d6nt st is je ezni ke o

Abban az esetben, ha az A f61dv z Zrt. & ta] 6ssze& itott felQjit si  s p6t]&si
tewet  a  k pvise 6otestO et  e fogadja,  akkor  a  v em nyez6  nyi atkozat
a ir&s va   s visszakQ d s ve  kell je ezni az A f6 dv z Zrt. fe .
Amennyiben a fe Qjit&si, p6t si te ben fog a takka  a Tiszte t Onkorm&nyzat
nero  rt egyet, a v em nye t r s ok&t, v&]aszban meg ke  indoko ni.

A gOrdOl6 fejleszt si tervek j6vahagyasanak dijat az 1/2014. (!11.4.) MEKH rendelet
szab&iyozza, mely igazgat&si szolg&itatasi dijat mindk t tew vonatkoz&s&ban
(felOjitasi  s p6tl&si terv, beruh&z&si terv) az AlfOidviz Zrt megfizeti, illetve a
beruh z,Csi tervr&sz tekintet ben megel61egezi.



A GFT benyOjt sgt k6vetSen a beruh z si tervhez tartoz6 igazgat si di]at
kisz ml zza  az  Onkorm nyzat r6sz6re /ellat s6rt fetelSs/,  mivel  az  eljgr s
kezdem6nyez6se az 0 felelSss6gi k6r6be tartoz6 beruh, zgsi terv j6v hagygs ra
vonatkozik.
Ezze! egyidejLileg a ter01etileg iilet6kes megyei katasztr6fav6delmi igazgat6sgg
sz ml j ra is be kelt fizetni a szakhat6s gi elj r s lefolytat s ra ir nyul6 igazgat si
dijat feJ0jit si    p6tl si te  eset6n, 18.300.-Ft-ot, mig beruh z si tervenk6nt
18.300.°Ft-ot, mely 6sszeget szint6n tovgbb sz mi z az Ell t s6rt feleiSs r6sz6re az
AlfOldviz Z .

Tiszte t K6pvise 6otestO]et!

Fentiek alapj n k6rem az elSterjeszt6s megvitatgs t, a   hat rozati javaslat
elfogad s t.

Hat ozati iavas at

F 5   d e, , k     O n k o Cm   n y z a ta n a k  K   p v i s e   6 o te s t 01 e t e  o  m in t  a
VizikOzmO-szolgAitat sr61 sz616 2011. 6vi CCIX. tO 6ny szerinti lv6viz elt t6
vizikOzm -rendszer Ell tgsSrt Felel6s - megt rgyalta a 2022-2038.  vek e
ir nyu 6 gSrd 8 fej e:szt si te:  k sz t s e  :s j6v hagy s a vonatkoz6
eldte jeszt6st 6s az a16bbi hata ozatot hozza°

A K pvise 6otest et egyet t a 2022-2036. kOzOtti id6szakra vonatkoz6
gOrdtil6 fejleszt si te - az AlfOldviz Zrt.,  ital- a Magyar Energetikai
KOzm6-  Szab lyoz si  Hivatal  fel6  tOrt n6  benyOjt shoz  szOksSges
meghata maz s.  i e e v em nye d nyi atkozat a i s a, va amint az
abban fog a takka o

Er 6l @ tesit@st ka 
FOlde k k6zs@g polg rmestere
FOlde k-(:)fOlde k kOzs@gek jegyz6je
FOldeaki KOzOs Onkorm nyzati Hivatal p@nz0gyi csoportja

FOideak, 2021. augusztus.27.

Hajna    bo "
polg rmester
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G6rd016 Fejleszf&si Terv 2022-2036 megk01d@se v&lem&nyez&sre

F61de9k K6zs@gi Onkorm nyzat
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Erke et6 szAm:

Tlsztelt Onkorm nyzat!
Tisztel¢ Ell t s 4 Fet÷16s!

Il at  ideje:  ....  "4: :             1
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A vfzik6zmLi:szolgSltat,Asr6! sz616 201 1.  vi CC!X. t6ni6ny 1 l.§: ban meghatSrozo  g6rdOl6
felleszt6si tervet 2021o szeptember 30. napj ig ke!l benyQ]tani : vfzik6zmOvenk6nt o a
Magyar Energetikai 6s K6zmOo Szab< lyoz si Hivatathoz j6v hagyAsra.

Az ALFOLDV[Z Zrt. 6s a Tisztelt OnkormSnyzat k6z6  fenn6tt6, hat iyos vagyonkezel6si,
iIletve  Ozemeltet6s[  6s  szoigAltat6si  sze 6d6sben  foglaltak  alapjAn  TArsas6gunk
k6telezetts6get v llalt arra, hogy a mindenkori hat61yos jogszab61yoknak megfelel6en
frfisban javaslatot k6szftsen az EitAt<As.64 Felel6snek a g6rdOl6 fejleszt6si terv benyQjtAsa
6rdek6ben. Ennek megfele!6en k6szfte Ok el a vfzik6zmGvek 2022=2038 k6z6tti id6szakra
vonatkoz6 g6rd{316 fejleszt6si terv6ben szerepl6 felQjft6si 6s p6ttAsi munk6ira vonatkoz6
javaslatunkat.

A gBrdOl6 fejleszt@si tern k@t r@szb61  11, az  ltalunk 6ssze llltoR felQ]ft si @s p6tl si
te b61 6s az Ell&t s@4 felel6s {6nkormAnyzat) < ital eik6szftett beruh zAsi te b61.

A g6rdOl6 fejleszt6si terv r6sz6t k6pez6 beruhD, z< si tervben szerepl6 munkD, kat On6knek,
mint Elt&t< s6rt Felel6snek sztiks6ges megadni, ennek okD, n k6rjOk, hogy a jeten lev61
mell6kletek6nt megkOld6tt t6bla'zathoz kapcsol6d6 beruh6z6si lapon tLintess6k fel a
vfzik6zmQvekhez kapcso!6d6an ter,/ezett beruhfiz,Asaikat. A t< blfizat kit61t6s6t megel6z6en
olvass k el a megk ld6tt Seg6dlet sz6veg6t.
K6rjQk, hogy amennyiben nincs a telepQi6sre vonatkoz6 beruh&z6si ig6ny, Qgy a nemteges
v laszt is jelezni sziveskedjenek, azaz kQldj6k meg.
A t bl zatokat minden esetben k6rj@k polg rmesteri szign6val 6s b61yegz6vel
szfveskedlenek ell tni.

Abban az esetben, ha az filtalunk 6sszefillitott felOjft si 6s p6tlfisi terv megfelel On6knek, a
jelen tev61hez mell6kelt V61em6nyez6 Nyilatkozatot k6rjOk, a!fifr st k6vet6en kOidj6k meg
T&rsasfigunk r6sz6re. A mell6kelt t blfizatokat minden esetben a polg&rmester frja al, ,
illetve pecs6telje le. Amennyiben a felQjitfisi, p6ti si tervben foglaitakkal a Tisztelt
Onkorm nyzat hem 6rt egyet, k6rjOk, kOldje meg a v61em6nyelt6r6s6t.

Tov6bb,  k6rjQk, hogy a beruhfiz6si tervhez szf3ks6ges adatokat is kQIdj6k meg r6szQnkre,
illetve a mell6kelt meghatalmaz&st, mellyel feljogosftj6k T, rsas6gunkat a 2022:203 
id6szakra vonatkoz6 g6rd016 fejleszt6si terv benyOjt, s6ra. A meghatalmaz6s szerint



T&rsas&gunk 6ssze ltitja a g6rd016 fejteszt6si terYet, 6s benyOjtja a Magyar Energetikai ds
KSzm0o  Szab Jyoz&sJ  Hivataihoz  j6v hagy sra.  Minden  esetben  szQks@ges  a
meghatalmaz s  hat ridSben  tSrt6nd  visszakOld6se,  annak   rdek ben,  bogy  a
telepOl svezet6 ut n c gOnk vez6rigazgat6ja is aJ  tudja [rni a meghataimaz st,  eR csak
az eredeti al [r ssal eJl tott Meghatalmaza's joghiteBes, csak ennek al [r s val lehets ges a
HJvatal elStti k pviselet.
A GFTot k dak k6pvise 6otest eti hat roza a  ÷ fogadtatni, a hat ozatot me l Re j 6k°

A tavalyi  v sor n j6n6h, ny telep016sen elmaradt a Meghatalmaz s al [r sa, tovgbbit sa,
t, rsas gunk fel  6s a MEKH elutasitotta a k relmet 6s birs g kiszab s t is el6re vet[tte ÷.

Ennek elkerOl6se 6rdek6ben nyomat6kosan k6r0nk minden Ett t6s6  felel6st a szOks6g®s
int6zked 6s ek m egt6tel6reo

T j koztat sut k6z6IjOk, hogy a g6rd016 fejleszt&si tervek j6v hagygsi elj r si d[j k te]es, a
dij m R k t az !I20!4. (tt!o4) MEKH rende!et szab. lyozza, mely igazgat si szolg ltat si dijat
mindk. t te i vonatkoz s ban (felOjit si  s p6t! si ten!, beruh z si ten!) megfizetjOko

A GFT benyOjt s t k6veI6en a beruh z si te !hez tartoz6 igazgat si dijat klsz mt zzuk az
Ell t s 4 felelSs sz m ra, mivei az etj r s az 6 [elel6ss gi kSr be ta oz6 ta oz6
beruh z si ten! j6v hagy s ra vonatkozik.
E ei egyidej0ieg a terOletiteg iltet kes Megyei Katasztr6fav delmi  gazgat6s g sz mi j ra
is be kell fizetni szakhat6s gi elj r s lefolyta s ra Jr nyul6 igazgat si d[jat felOjit si  s
p6tl si te , eset n 18o300oo Ftoot, m[g beruh z si te enk nt 18o300oO Ft o or, mely 6sszeget
szin n tov bb sz ml zuk az EIl t s rt fele!6s r sz re.

On Sknek a hatilyos jogszabi[y a apjin 30 napjuk van a GFT v [÷m ny÷z s eo

K rjOk,  szivesked]enek a mell kletben csatoit Meghatalmaz st     a V lem nyez6
Nyilatkozatot al ir, st k6vet6en eredeti p ld nyban  (tev tben), valamint a  Tiszte t
Onkorm nyzat  ltal kit61t6tt beruh z, si bpot elektronikus Qton (c gkapu).  eve1 n£
k4zbes < 4s G  sz m#ot        on be1# - /egk:4s bb 202f sze
T rsas gunk r4sz r÷ megkOldeni, annak 8rdekSben, hogy a g6rdOl6 fejieszt si ten/
hat rid6ben t6 Sn5 benyOjt s ra sot kerOlhesseno

Amennyib÷n b tmi y÷n rd s k van a t gyi t m ban, fo duJjanak biza ommaJ 8i9os
L, sz 6 m szaki e 6ad6hoz Te : 0 t30!789o32 vagy Bagi L sz 6 K6zm fej eszt si
oszt yvezetSoheSyetteshezo T÷ .' 08130o300o8415,  oma l° bagi. asz o@a fo dvizohuo

Tisztelette/:

KELT' B k scsaba, 202t .08.04

Krista P6ter
k6zmCifejleszt si osztb, lyvezet6

Bagi L, szl6
k6zm0fejleszt si

oszt,  lyvezet6-.h elyettes

!:", ,. ,, i  : 9', '    < < lq 6 V > >



VI LEMI NYEZ6 NY LATKOZAT

Alulirott  .........................................  (polgbrmester     neve),     mint

........................................................  6nkorm nyzat nak  t6 nyes  k6pviselSje  o

figyelemmel a  .....................  sz&mO k6pvise88testOlefi/kSzgy01, si hat rozatban foglaltakra o

a  Magyar  Energetikai   6s  K6zm0oszab lyoz si  Hivatai  G6rdOl8  Fe]leszt si  Tell
j6v hagy s ra ir nyul6 elj r s .ban ezOton nyilatkozom, hogy az ALFOLDViZ Region lis
Vizik6zm0oszoJg&Rat6 Zrt. (5600 B6k6scsaba, Dobozi Ot 5. sz.) &lt al az 6nkorm&nyzat
r6sz6re a vizik6zm0oszolg&ltat&sr6t sz616 2011o  vi CCIX. tSrv ny 11.§ (4) bekezd se
aJapj n v61em6nyez sre megkOldStt G6rdOl8 Fejleszt si Te ben (feJOjit sio, p6tt si terv)
foglaltakkal

EG TF:RTEKo

Vkr. k6d° 11 °0511 1--I o001o00o14

Vkr megnevez6se: Csongr di iv6vizelt t6 rendszer

polg rmester
(t6rv nyes k6pvisel6)



MEGHATALM     AS

A u Uiro   .................................................  (polgbrm ester        neve )

.........................................................................  (Onkormbnyzat   megnevez se)

........................................  (cime)  ......................  (ad6sz4ma) Polg, rmestere, mint a

vizik6zm0-szolg ltat sr6[ sz6t6 2011. 6v[ CCJX. t6 6ny (tov bbiakban" Vksz .) szerinti
Elt t s6rt Felel6s k6pviseldje, a 11-05111-1-001-00-14 (t rgyi v[zik6zm0°rendszer Vkr.
k6dja)  sz&mO vizik6zmO-rendszer tekintet ben o figye[emmel  .........................  szb, mO

k6pvise!6testOleti/k6zgyOl6s[ hat&rozatban fog[altakra -ezOton a Ptk. 6:15 §°a 6s az , [tal&nos
k6zig..azgat&si rendtart sr6t sz616 2016.6vi CL. t6rv6ny 13. §°a alap] n meghatalmazom az
ALFOLDVlZ Zrt.--t, mint v[zik6zm0-szo[g ltat6t (sz6khe[y: 5600 B6k6scsaba, Dobozi Ot 5.;
c6gjegyz6ksz m"  04-10--001580;  ad6sz m:  13100887-2-04;  K6pviseli"  Nagy  L szl6
vez6rigazgat6) arra, hogy a Vksztv. szerinti G6rd016 Fejleszt6si Te  (a beruh z si te r6sz)
j6v hagy s ra ir nyul6 etj, r&s teljes fo[yamat&ban a Magyar Energetikai 6s K6zmO
szab lyoz si Hivatal el6  az E[[ t s6rt Felel6st te[jes jogk6rrel k6pviselje, hetyette 6s
nev6ben elj rjon 6s minden szOks6ges jognyi[atkozatot megtegyen°

Ell t s 4 Fe[e[6s je[en meghata[maz s a[ ir s, va[ v l[a[ja, bogy az ALFOLDViZ Z£.  Ita[
megel6[egeze , a Magyar Energetikai 6s K6zm6oszab lyoz s[ Hivata[ tov ,bb  az eljgr&sban
szakhat6s gk6nt  bevonAsra  kerOl6  terO[etileg  it[et kes  megyei  Katasztr6fav delmi
!gazga 6s g fe!  fizetend6 igazgat si szo[g Itat si d[jat a beruhgz s] terv tekintet ben az
ALFOLDV[Z Z£° rSsz re a haszn lati d[j terh6re megt riti.

Kelt:  ................................  ,  ..................................

meghata!maz6

Jelen meghatalmaz st a fenti ta4a[omma[ elfogadom"

Nagy U szI6
vez6Hgazgat6
meghatalmazott

TanO I"                                   TanO 2"

N6v"

Al ir, s"

Lakcim'

Szem. ig. sz m "

N6v"

Al [r s:  .............................................

Lakcim"

Szem. ig. sz m"



G6rd U6 Fe] eszt si Terv 2022-2036, idSszakra
FELOJITASOK ES P6TLASOK 0SSZEFOGLAL6 TABLAZATA

A tervezet benySjt6 szervezet megnevezese:

A vizik6zmQ - szolgaltat6 megnevez6se:

A vizik6zm(J-szolg,:51tat ,si &gazat megnevezese:

A Vksztv. 11 .§ (4) bekezd6s szerinti velemenyez6 f6t megnevezese:

Vizik6zmLi-rendszer k6dja:

ALFOLDVJZ Zrt.

ALFOLDViZ Zrt.

iv6viz

F61de k K6zseg Onkorm nyzata

! 1-09210-1-001°00°10

I. 6tem

II. etem

!II, (:Item

Tervezett feladatok nett6
k61ts qe_ az egyes Lttemek

tekinteteben
[eFt]

23 650

51 500

229 991

Rendelkezesre  116 forr lsok
sz, mszer(Jsltett ert6ke a teljes

Qtem tekinteteben
[eFt]

2915

11 660

29 150

A

Fontos
• .sagl

sorrend

Vizjogi
Beruh z s megnevez se i tesit sifelvi eng.

sz ma
feleBSs(6k) megnevez6se

RendkivQli helyzetb6l ad6d6
azonnali feladatok

Bek6t6vezetek rekonstrukci6 Bacs6
B. u. 5., 7.

Bek6t6vezetek rekonstrukci6
V s rhelyi utca 4., 6., 8., 10., 12.,

14.16.

Bek6t6vezetek rekonstrukci6 Zrinyi
u. 14., 15., 17., 19.

T(Jzcsap rekonstrukci6 Vasarhelyi
utca 8., 32.

!    3.

ii  .....

[    4.

nem enged ly k6teles

hem enged61y k6teles

nem enged61y k6teles

nem enged ly k6teles

2,

F61de k K6zs6g
Onkorm nyzata

F61deak K6zseg
Onkorm nyzata

F61de k K6zseg
Onkormanyzata

F61de k K6zs6g
Onkorm nyzata
F61decSk K6zs6g

__     Onkorm nyzata

k6mts g (eFt)

400

300

! 050

6OO

1 300

megnevez se

hasznAlati dij

haszn lati dij

haszn,91ati dlj

haszn lati dij

haszn lati dij /
6ner6+p 41ybzat

2022.01.01

2022.0!.01

2022.01.01

2022.01.01

Kezd6s l  Befejez6s

2022.t2.31

2022.12.3!

2022.12.31
,,,

2022.12.31

(r6vidtk6z .p/
hosszt )

,,

r6vid

r6vid

r6vid

r6vid

..

1,

Az  Hntett el St s rt Tervezett nett6 Forr, s
Megval6s t, s idStartama

H

Tervezett
id6t v A beruh zas Litemezese a tervezesi id6szak evei szerint

_ _,___.__ _      .....  ,,-  :  .......

6  7818  9 10 ii 12 13 14
,,,    ,



1. J6zsef A. u, - V s rhe!}4 u.

]telat i !3100 AC gerincveze 6k
csere 40 fro. Nosszon +

akn L n O125 mosat6idom

be6pit6s. 2. Szent L u.. 14. 

V sS. helyi:. u. sarok, Tzakn ben 2
db  100 Tz 6s szerelv6nyeinek
cser e, akn .b6[ ki [l&s, csa] akoz.As
az AC gerincre. 3. Z#,rda u. 37. 

Mak6i u. sarok Tz akn an  100
Tz ¢s szerellv6nyeinek cser¢}e +
aknafe[0j!t s. 4, M ty&s u. p&ros
olda , 1" hga  epkek 6s 10 db
bek It6s cserCe kb 150  m, 5.
Ml zsah zt6  Bacs6 B.  , 41.#Aqg kb
100 fm 1" hga vezetek csere + I db
bek6 s. 6. FA T0zcsapok csereje:
1. D6zsa Gy. u. t 5., 2. Mak61i u.

20., 3. Mak6i u. 50, 4. Fecske u.

FtJrs  S. u. sarok  5. Z rda u. 17.

(Iskol hoz  egk6ze ebb). 7.
Miksz th K. u, p, ros olddl, ! "' hga

nepk6k  s 10 db beket6s cser6je kb

nero enged y k6te es
F61de k K6zs6g
Onkorm nyzata

200fm,

Rendkk 01i h.e[ etb6  addd6
azo rnaqi fe!!adatok

IJV bere d ez s fel: iff sa

CIF t& !te  csere

CF szQ[6 felOj t6s

MOszaki eszk6z6k rendk Al!li
e hib sodL s b6  ad6d6 cser k

(Vegyszer adago!16k, m gnes

nero enged6 y k6te es

nern enged6 y k6te es

Nero engedl61y k et:es

F61d!e k K6zsCg
Onkorm nYZata  ....

F61de&k K6zs l
Onkorm, nyzata

ApA fatva 6s e lA o t
te epS[ .sek!

Alp fa[va 6s e la o t
te ep01 .sek!
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GSrdil5 Fejleszt£si Terv 2022-2038. id6szakra
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Tis eR @nko n at!

A vizik6zm( oSzolg&ltat Ssr6t sz616 2011. 6vi CC ,, tVo 11o § (1} 64elm6ben, a vizik6zmOo
szolg itat Ss hosszQ tAvO biztosithat6s&ga @dek6ben v[zik6zmLi--szoig 51tat&si &gazatonk6nt minden
6vben g6rdO!6 fejleszt@si teHet kell k6szitenJ. A tell h&rom Qtemben tizen6t 6ves id6t vra (L # ÷m;
eJs6 6W N.  em: 2°5.6W lllo #tern; 6oi5 6v) k6sz#L

A g6rdOl6 fejleszt6si terv k.6t r@szb61  ll, egy fel@R si-p6tl si, vatamint beruh, z si tervb61 &llo A t.eH
6ssze Sflit s St T rsas&gunkn ! a K6zm@fejleszt@si os iy v@gzi, a tervet minden @vben aktualiz&tni kell.
A tell MEKH fel6 t64@n6 v.@gs6 benyOjt Ssi hat ride]e minden 6v szeptembe{ 30°

A g6rd@16 fe]leszt@si b  fel@it siop6ti si r@sz@t T as&gunk, mint a vizik6zmOoszolg 51tat6ja k@sziti el.
onban a te  be h si tenor r@sz@t az e t s @4 fele 6snek ke  e k6sz enieo

Fen ek tekintet@ben k@em Tisztelt Cimet, hogy mind az iv6viz  gaza J, mind a szennwiz 9gazaRal
kapcsolatos @j vizik6zmO I@tesit6s@re vagy a megl@v6 vizik6zmf] kapacR .sgnak n6vel6s@re, a
megi@v6 tiszti si technol6gia  Statak[t s Sra, b6vit@s@re, ille e b ilyen a vJzik6zm@eket @ nt6

mh z s a ir nyul6 beruh z ,si ig6nyeket (te zeiket) sziveskedjenek megadni a levelOnk mell6kJet@
k6pez6 t Sbl zat kit61t@s@vel.

A t bl zatban szerepJ6 1.6s !1o Otemben szere@6 munk oz kapcsol6d6an szB, eskedjenek megadni
az algbbi adatokat amennyiben rendelkez4sre 4!I:

Beruh z Ssi k6ks@gek @s forrBsok bemutat s St,
Beruh z .s m(3szaki tartalm t al St#,maszt6 sz&mit&sokat, m.@retez@seket,

÷  Atn@zeti  helyszinrajzot  a  megval6sitand6  l@t.esitm@nyeket  (kapcsot6d6 fontosabb
!@tesitm@nyek @s a m@etar&ny feitiJntet@s6vel), valamint az  rinte  telepOt6sek, f6Idra]zi
helyek, i@tesitm@nyek megnevez@s@t;

÷  Technol6giai leir&st @s technol6giai fotyamat&br t
®   MLiszaki leirgst az elv@gzend6 feJadatok, mennyis@gek, f6bb m szaki jellemz6k,
÷  Vizik6zm(3vek eset@ben a joger6s vizjogi i@tes[t@si enged@iyt, egy@b @pitm@nyek eset@ben

a joger6s @pit@si enged@ly m, solat&t vagy az enged@lyk@elem beny@t s t igazol6 okiratot,
amennyiben az enged ly megszerz6s@ jogszab .ly el6irja

A beruh SzAsi terv I!1. Otem hez k@jOk megadni az atAbbi adatokat:

÷  A tertiietrendez si tervekben 6s a vizgyQjt6--gazd&lkod&si tervben megfogalmazott
eiv&r sok, fejleszt si ig nyek  Sttekint6 ismertet s t;

÷  Az elv gzend6 feladatok, f6bb mOszaki jellemz6k 6s a fejleszt s szOks gess g nek,
megval6sithat6s Sg Snak 6sszefoglai6 bemutat&s&t;
Az  tn zeti hetyszinrajzot a beruh&z&ssal @intett tertilet megjel61 s vel, vaiamint az @intett
telepOl sek, I@esitm, nyek megnevez s vel;
A beruh Sz si k6Jts gek bemutat Ss t el6zetes k61ts gbecsl ssel.

A beruh&z si tewet az  FC)LDViZ ZA. nyQjt]a be a  l HHonek a kik@ dStt Meghata maz s

K@rjQk, hogy amennyiben nincs a telepOl@sre vonatkoz6 beruh z si ig@ny, Qgy a nem eges v as 
is je ez i sz veskedjeneko



F 6   d e 6 k K 6 z s 6 g P o   g 6 :r m e s t e  6 t 6
6922 F6 de k, Szent L szl6 t6r t.
Te °621524°092. Fax" 621524°090°

lkt°sz "      /2021.
Ea.° Csikin@ Sipos Andrea

E 6te jeszt6s
T, rgy GOrdQl6 fejleszt6si terv

j6v&hagy&sa/2022-2036-AlfOldviz ZRt
:F6 de ki szennyv ze vezet6orendszer

F6 de&k K6zs6g Onko m nyzat&nak
K 6 p v i s e ] d- t e s t Q ] ete

F 6   d e   k

Tiszte t K,6pvise 6otestQ: et!

A vizikOzmO-szolg&ltat&sr61 sz616 2011. 6vi CCIX. tO 6ny 1 !. §-&ban meghat rozott
gOrdOl6 fejleszt6si tenet 2021. szeptember 30. napjflig kell benyQjtani-vizik6zmO
rendszerk6nt  a Magyar Energetikai 6s KOzm - Szabfilyoz&si Hivatalhoz ( a
tov bbiakban°  MEKH)  j6v&hagy&sra.  A  vizik6zmO-szolgaltat&s  hosszQ  t vQ
biztosithat6s ga 6rdek6ben  vizikOzmO-szolg ltat si   gazatonk6nt tizen6t
id6tflvra g6rdOl5 fejleszt6si tervet kell k6sziteni. A g6rdQt6 fejleszt6si terv felQjit&si 6s
p6tl&si te b61, vatamint beruhflz si tervb61  11.
Az Alf61dviz Zrt. 6s az Onkorm nyzat k6zOtt fenn lt6, hat iyos vagyonkezel6si, illetve
Qzemeltet6si     szolg&itat&si szerz6d6sben foglaltak alapjfln az Alf61dviz Zrt.
kOtelezetts6get v llalt arra, hogy a mindenkori hat ,lyos jogszab lyoknak megfelel6en
ir&sban javaslatot k6szit a g6rdOi6 fejleszt6si terv benyOjtgsa 6rdek6ben. Ennek
megfelei6en a vizikbzmO-szolgaltat6 elk6szitette a vizikOzmOvek 2022-2036 kOz6tti
id6szakra vonatkoz6 gOrd016 fejleszt si terv ben szerepl6 felOjit flsi     p6tt flsi
munk&ira vonatkoz6 javaslat t. A be[uh6z6si te ben szerep 6 munk&kat az
Onko "m&nyzatnak, mint El:l&t&s rt Fe e 6snek szflks6ges megadni, ez6rt a
te ezett vizik6zmSvekhez kapcso 6d6an te# ezett be uh z&saikat a csato t
beruh&z&si  apon ke  fe tflntetni. Amennyiben nines a te epfl 6sre vonatkoz6
beruh &z&si ig6ny, Qgy a nem eges d6nt6st is je ezni ke .

Abban az esetben, ha az Alf6 dviz Z . , ta  6ssze& tott fe 6jit&si 6s p6t &si
tenet  a  k6pvise 6-test0 et  e fogadja,  akkor  a  v6 em6nyez6  nyi atkozat
a 6 skva  6s visszakfi]d6s6ve  ke  je ezni az A f6 dv z Zrt. fe 6.
Amennyiben a fel6jit si, p6t &si te ben fog a takka  a Tiszte t Onkorm&nyzat
nero 6rt egyet, a v6 em6nye t6 '6s ok6t, v, aszban meg ke  indoko ni.

A gOrdQI6 fejleszt6si tervek j6vahagyasanak dij t az 1/2014. (i!i.4.) MEKH rendelet
szabalyozza, mely igazgat&si szolg ltat&si dijat mindk6t terv vonatkoz&s&ban
(felQjit si 6s p6tl si terv, beruh&z si terv) az AlfOidviz Zrt megfizeti, illetve a
beruh z si tervr6sz tekintet6ben megel61egezi.



A GFT benyOjt&s&t k6vet6en a beruh&z&si tervhez tartoz6 igazgat&si dijat
kisz&ml&zza  az  ©nkorm&nyzat r6sz6re /ellat&s6R felel6s/,  mivei  az  elj&r&s
kezdem6nyez6se az O felelSss6gi kOr6be tad:oz6 beruh&z&si terv j6v&hagy&s&ra
vonatkozik.
EzzeU egyidejOleg a terOletileg illet6kes megyei katasztr6fav6delmi igazgat6s&g
sz&ml&j,Cra is be kell fizetni a szakhat6s&gi elj&r&s iefolytat&sgra ir&nyul6 igazgat&si
dijat felOjit&si    p6tg&si terv eset,6n, 18.300.-Ft-ot, mig beruh&z&si tervenk6nt
18.300.-Ft-ot, mely 6sszeget szint6n tov&bb sz&ml&z az Ell&t&s64 felel6s r6sz6re az
AlfOldviz Zrt.

T i s zte  t K 6 p v i s e I 6 ore s tO  e t!

Fentiek atapj n k6rem az elSterjeszt6s megvitat s t, a   hat rozati javasiat
etfogad s t.

Hat ozati javas at

FS de k  k6zs g  Onko m: nyzatanak  K6pvise 5otest et÷  o  mint  a
VizikOzm -szolg  ltat sr61  sz616  2011.    vi  CCIX.   t6 ny  szerinti
szennyvizell t6 vizik6zm rendszer E!l t s 4 FelelSs - megt rgyatta a 2022°
203So           ir nyu 6  g6rd 6  fei: eszt s[  tew  k :szit s r÷
jdvfihagyAsAra vonatkoz6 e 6terjeszt st  s az a Abbi hatArozatot hozza°

A K pvise 6otest8 et egyet t a 2022 2036. kOzOtti id6szakra vonatkoz6
gOrdOl6 fejleszt6si ten/ - az AifOldviz Zrt., aital  a Magyar Energetikai
KOzm6-  Szab iyozasi  Hivatai  fe!8  tO46n6  benyOjt shoz  sz0ks6ges
meghata maz s, il e e v em nyezd nyi atkozat a i s a, va amint az
abban fogla takka °

E r6  @ tesit@st ka 
FOlde k kOzs@g polg rmestere
FOldeak-OfOlde k kOzs@gek jegyz6je
FOlde ki KOzOs Onkorm nyzati Hivatai p@nzOgyi csoportja

FOldeak, 2021. augusztus.27.

Hajna  G bor  .........

polg, rmester
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G6rdOl6 Fejleszf6si Terv 2022-2036 megk01d&se v61em nyez6sre
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F61de£k K6zs:6gi Onkorm£nyzat
6922 F6tde£k,
Szent L£szI6 t $r I.

T i s zt e I t 0 n k o r m £ n yz a t !

Tisztelt EllAtAs£H Ielel6s!
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A vfzik6zmO-szolg ltat sr61 szdl6 201 I. 6vi CCIX. t6 ny 11.§-gban meghat< rozo  g6rdit6
fejieszt si tewet 2021. szep ember S0o napj ig kell benyQjtani- vfzik6zmQvenk6nt- a
Magyar Energetikai 6s K6zmt - Szabfilyoz si Hivataihoz j6v< hagy srao

ALFOLDV[Z Zrt. 6s a Tisztelt Onkorm< nyzat k6z6tt fenn ll6, hat lyos vagyonkezel6si,
illetve  0zemeltet6si  6s  szolg ltat si  szerz6d6sben  foglattak  alapj n  T rsas gunk
k6telezetts6get v llalt arra, hogy a mindenkori hat lyos jogszab lyoknak megfelel6en
fr sban iavaslatot k6szftsen az ElI t s6rt Felel6snek a g6rdQI6 fejleszt6si teni benyt jt9sa
rdek ben. Ennek megfelel6en k szitett0k e! a vfzik6zmQvek 2022-2038 k6z6tti id6szakra

vonatkoz6 g6rdOt6 fejleszt si terv6ben szerepl6 felOjft Ssi 6s p6tI si munk ira vonatkoz6
iavaslatunkat.

A g6rdOl6 fe]leszt@si t÷  k t r@szb61 £It, az  ltalunk 6ssze£11ito  fel jit£si @s p6tl si
te b61 6s az  tl t s.6  felet6s (6nkorm nyzat)  itat elk6szftett beruh z si ten, b61.

A g6rdCll6 fejleszt6si [enl r6sz6t k6pez6 beruh6z6si ten, ben szerepi6 munk6kat On6knek,
mint EIIAt< s6rt Felel6snek sztlks6ges megadni, ennek ok6n k6rjf k, hogy a jelen lev61
meli6kletek6nt megkOid61 t6bi&zathoz kapcsol6d6 beruh6z si lapon tOntess6k fel a
vfzik6zmQvekhez kapcsol6d6an tervezett beruh6zAsaikat. A t6blAzat kit61t6s6t megel6z6en
olvass k el a megkQld6tt Seg 6dlet sz6veg@to
K6rjik, hogy amennyiben nincs a telepQl6sre vonatkoz6 beruh< z< si ig6ny, t gy a nemleges
v llaszt is jelezni sziveskedjenek, azaz kOldj6k meg.
A t bl zatokat minden esetben k dek polg rrnested szign6val 6s b lyegz6vel
sziveskedjenek ell tnio

Abban az esetben, ha az < ltalunk 6ssze< llitott felt jftfisi 6s p6tifisi ten! megfelel On6knek, a
jelen lev61hez meil6kelt V61em6nyez6 Nyilatkozatot k6rjQk, alfifr6st k6vet6en kQIdj6k meg
T6rsasfigunk r6sz6re. A mell6kelt t6bl6zatokat minden esetben a polgfirmester ida al< ,
illetve pecs6telje ie. Amennyiben a felQjitfisi, p6tl6si tervben foglaitakkal a Tisztelt
Onkorm< nyzat hem 6rt egyet, k6rjfJk, kOldje meg a v61em6nyelt6r6s6t.

Tovfibb<  k6rjClk, hogy a beruh6zD, si tervhez szC]ks6ges adatokat is kildj6k meg r6szOnkre,
illetve a mell6kelt meghatalmaz,Cst, mellyel feljogositj6k T6rsasfigunkat a 2022-2038
id6szakra vonatkoz6 g6rdOi6 fejleszt6si terv benyOjt< s6rao A meghatalmaz6s szerint



T rsas gunk 6ssze ltitja a gSrdOl6 fejleszt6si te'rvet, 6s benyOjtja a Magyar Energetikai 6s
KSzmCi-  Szab lyoz sJ  Hivatalhoz  j6v hagy sra.  Minden  esetben  szOks6ges  a
meghatalmaz s  hat rJdSben  t646nd  visszakOld6se,  annak  6rdek ben,  bogy  a
telepOi. svezet6 ut n c#g0nk vez6rigazgat6ja is al  tudja [rni a meghatalmaz st, me  csak
az eredefi al [r ssal ell. [ott Meghatalmaz s joghReles, csak ennek al i'r s val lehets6ges a
HivataJ elStti k pvJselet.
A OFTot k dek k gvise dotestO eti ha roza .at e fogadtatni, a hatgrozatot me e j6R,

A tavalyi 6v sor n j6n h ny telepOt. sen elmaradt a Meghatalmaz s ai [r sa, tov bb[t sa,
t rsas gunk [®18  s a MEKH elutasitotta a k#retmet #s birsgg kiszab s t is eldre v®t[ e ÷°

Ennek elkerOl #,se @rdek ,ben nyoma @kosan k@rQnk minden Elt as@£ felel6st a sz{3ks@ges
i nt@zked@sek megt@te!@re.

T j#koztat&sul k6z61jOk, bogy a gSrd016 fejleszt si tervek j6v hagy si elj r&si d[j k6teles, a
dii m rt k t az !/2014. ( 1!04) MEKH rende!et szab lyozza, mely igazgat si szotg ltat si d[jat
mindk#t ten/vonatkoz s ban (felOj[t si  s p6k! si te , beruh z si te ) megfizet]Ok,

A GFT benyOjt&s&t k6vet6en a beruh&z si teHhez taAoz6 igazgat si dijat kisz ml zzuk az
Ef[ t s  felelSs sz m ra, mivel az elj r s az 0 felel6ss gi k6r be ta4oz6 ta4oz6
beruhiz s[ tepv j6v hagy ,sira vonatkozik.
E el egyidej feg a ter letiteg itlet kes Megyei Katasztr6fav delmi tgazgat6s g sz ml j ra
is be kell fizetni szakhat6s, gi eljiris le[olytatisira irinyul6 igazgatisi d[jat [elOjitisi 8s
p6tl si terv, eset n 18o300oO Ftoot, mfg beruh z si te enk nt 18o300oO Ft o or, mely 6sszeget
szint n tov bb sz ml zuk az EIJ tgs6rt felel6s r sz re.

O :Sk ek a hat&ayos jogszab y a agj a 30 napjuk va  a GFT v a÷mSny÷z s eo

K rjOk, sz[vesked]enek a mellSkletben csatoR Meghatalmaz st  s a VStem nyezd
Nyitatkozatot  a!&[r st k6vet6en  eredeti  p ld nyban  (lev lben),  vaiamint a  Tis£elt
Onkorm&nyzat , Ital kitt lt6tt be 'uhgz si tapot elektronikus Qton (c gkapu)  evet#nk
k zbesft s td  sz,4m tot¢ 30        be1 -  eqk sSbb 202f szeg emb®r f S, o
Tirsasigunk r sz re megkQldeni, annak  rdek ben, hogy a g6rdQi6 fejleszt s[ te 
hatiddSben t6A n6 benyOjt, sira sot kerQihessen.

Amennyibe  b&rmi yen k@rd@s@k van a t rgyi t@m&ban, fordu janak biza omma  8i9os
L sz 6 m szaki e Sad6hoz Te ° 0 I301789o3244 vagy Bagi L sz 6 K6zm fej eszt si
oszt yvezet6ohe yetteshez. T÷ o° 0 130°300o8415, Aomai : bagi. asz o@a fo dViZohUo

Tiszfelette/:

KELT' B k scsaba, 2021.08.04

Krista P ter
kSzmCifejleszt sJ osztilyvezet6

BagJ L sz!6
k6zm fejleszt si

oszt&lyvezet6ohelyettes

;( ,.,.... i¸¸ <<n6v>>

i i,d .",,  i  i      i,;
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VELEMENYEZ6 NY LATKOZAT

AIuIirott  .........................................  (polg4rmester    neve),     mint

........................................................  6nkorm nyzat qnak  t6 nyes  k pviseI je  -

figyelemmel a  .....................  sz mO k pviseI6testQletilk6zgyQi6si hat rozatban foglaltakra o

a  Magyar Energefikai   6s  K6zmOoszab lyoz si  Hivatal  G6rd 16  Fejleszt si  Tep/
j6v hagy s ra ir nyul6 eij r s ban ezOton nyitatkozom, bogy az ALFOLDViZ RegJon lis
Vizik6zmO-szolg Rat6 Z4. (5600 B6k scsaba, DobozJ Ot 5. sz.)  ltal az 6nkorm&nyzat
r6sz6re a vizik6zmGoszolg Jtat&sr6t sz616 2011. 6vi CCIX. t6rv6ny 11.§ (4) bekezd6se
alapj n v61em6nyez6sre megkOld6tt G6rdOl6 Fejieszt si Tervben (felOjit sio, p6ti si te )
foglaltakkal

EGYETER Ko

Vkr. k6d° 22°0511 Iolo001o00o07

Vkr megnevez6se: Csongr&di szennyvizelvezet6 rendszer

Kelt  ........................  ,2021  .............................

polg rmester
(t6rv6nyes k6pvisel6)



M EGHATALM .&S

Atuiiro   .................................................  (polg4rmester        neve)

.........................................................................  ( nkon'nbnyzat   megnevez se)

........................................  (cime)  ......................  (ad6szbma) Polg rmestere, mint a

vizik6zmO°szoig&kat&sr61 sz6J6 2011. 6vi CCtX. t6rv6ny (tov, bbiakban: Vksztv.) szednti
Et ,@ s6rt Felel6s k pviseJ6je, a 22o05111--1--001--00--07 (tArgyi vizik6zmf orendszer Vkr.
k6dja)  sz mO v[zik6zm0--rendszer tekintet6ben - figyelemmel  .........................  sz&mO

k6pvisel6test01eti/k6zgyOl si hat&rozatban foglaJtakra - ezOton a Ptk. 6"15 §-a 6s az &ltal, nos
k6zigazgat si rendtaRAsr61 sz616 2016.6vi CL. t6H6ny I3. §-a alapj n meghatatmazom az
ALFOLDViZ Z4.-t, mint vizik6zmO-szolg Itat6t (sz6kheJy" 5600 B6k6scsaba, Dobozi Qt 5.;
c gjegyz ksz m"  04o10o001580;  ad6szAm'  13100887-2-04;  K6pviseli:  Nagy  L szi6
vez rigazgat6) arra, hogy a Vksztv. szerinti GSrdOl6 Fejleszt6si Tep! (a beruh z si tervr6sz)
j6v, hagy s ra ir nyul6 elj&r s teljes folyamat&ban a Magyar Energetikai 6s K{Szm0
szab lyoz#,si Hivatal el6tt az Ell t s R Felel6st relies ]ogk6rrel k6pviselje, helyette 6s
nev&ben elj&don 6s minden szOks&ges jognyiJatkozatot megtegyen.

,  Ell t s 4 Felel6s jeien meghatalmaz&s al, ir&s&val v&ltalja, hogy az ALFOLDVJZ ZRo , ltal
megel61egezett, a Magyar Energetikai 6s K6zmGoszab&lyoz si Hivatai tov9bb  az elj r sban
szakhat6s&gk6nt  bevon sra  kerOl6  terQtetiteg  illet6kes  megyei  Katasztr6fav6deJmi
gazgat6s&g fe]6 fizetend6 igazgat si szolggltatgsi dijat a beruh zgsi tell tekintetSben az

ALFOLDViZ Z o r sz re a haszn lati dij terh6re megt riti.

meghatalmaz6

Je]en meghataJmaz&st a fenti ta4aJommal etfogadom°

Nagy L&szi6
vez6rigazgat6
meghatalmazott

Tanq 1"                                   Tan6 2"

N6v"

Attires"                        .  ..........

Lakcim"                       .  ...........

Szem. ig. sz m •               .  ...........

N6v:  .................................................

Lakcim"                   o  .............

Szem. ig. sz&m."  ...........



G6Fd B6 Fej eszt si Terv 2022°2036° id6szakra
FELOJiTASOK ES P6TLASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervezet benytJjt6 szervezet megnevez se:

A vizik6zm(J - szolg&ltat6 megnevez@se:

A vizik6zm(J-szolg filtatb, si &gazat megnevez6se:

A Vksztv. 11 .§ (4) bekezd@s szerinti v@lem@nyez6 f@l megnevez@se:

Vizik6zm(J-rendszer k6dja:

ALFOLDViZ Zrt.

ALFOLDViZ Zrt.

szennyviz

F61de k K6zs@g Onkorm nyzata

22-092t0-1-001-00-03

I. 0tem

II. Qtem

I11. Otem

Tervezett feladatok nett6
az egyes 0temek

tekintet@ben

[eFt]

15 7O0

26 5O0

37 2O0

RendelkezSsre  116 forr sok
sz&mszerL sitett 6rt6ke a teljes

Qtem tekintet6ben

[eFt]

814

3 256

8 140

G

Vizjogl
Beruh z s

letesBtesi/eivi eng, I
megnevez se         sz ma     ]

Rendkiveli helyzetb61
ad6d6 azonnali
feladatok                         8
NY0m s alatti rendszer
a zi beemel6
szivatty k            nero enged@ly k6teles
rekonstrukci6ja
F61de fik belterOlet

FOlde k K6zs6g
Onkorm&nyzata

Tervezett nett6

k lts g (eFt)

7O0

!5 000

Forr, s

megnevez se

haszn lati dij

haszn&lati dij /
6ner6+p ly&zat

Kezd@s

2022.0!.01

Befejez@s

2022,!2.31

(r 6vid/k6z@p/
hossz )

r6vid

r6vid

A beruh z s Qtemez@se a tervez@si id6szak @vei szerint

i
6  7   8 i 9  10 1:1. :1.2. :1.3 !4 15

I

RendkivOli helyzetb61
1.   ad6d6 azonnali

feladatok

Nyom s alatti rendszer
h&zi beemel6

2.
szivatty0k
rekonstrukci6ja

nero enged ly k6teles!

F6tde k K6zs@g         1 500
Onkorm nyzata

F61de k K6zs g
0nkorm nyzata         15 000

haszn lati dij

haszn lati dij /
6ner6+p&ly zat

2023.01.01     2026.12.31

Szen nyviz temel6k
g p szeti, elektromos

s ir nyit stechnikai
felQjit&sa a H2S
korr6zi6  s a
term6szetes avul s
ok n szQks6ges
m Jszaki beavatkoz&s

RendkivOli helyzetb61
ad6d6 azonnaii
feladatok

nem enged61y k6teles
F61de@k K6zs g
Onkorm nyzata

F61de k K6zs@g
Onkorm@nyzata

10 000

2 000

haszn lati dij /

6ner6+p ly zat

haszn, lati dij

2023.01.0! 2026.12.31 k6z@p

hosszQ

L

F61de k K6zs@g
Onkorm nyzata

Az  dntett eli t s rt

feielSs(Sk) megnevez se

Megva!6sit s IdStartama

H

Id6t v

2/s

,i   • i,¸ ,i¸ 
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G6rdQi5 Fejleszt6si Tew 2022-2036. id6szakra
BERUH ASOK OSSZEFOGLAL6 TABL ATA

A tervezet benyejt6 szervezet megnevez6se:

A vizik6zm(J - szo!g ltat6 megnevez se:

A vizikSzmLi-szolg ltat si  gazat megnevez se:

A Vksztv, 11 ,§ (4) bekezd s szerinti v lem6nyez6 f l megnevez6se:

Vizik6zmLi.rendszer k6dJa:

ALFOLDViZ Zrt.

ALFOLDV[Z Zrt.

szennyviz

F6tde k K6zs6g 0nkorm nyzata

22-09210-.! --001 °00-03

I. 0tern

It, 0tern

!1!. (item

Tervezett feladatok nett6
az egyes 0temek

tekintet ben
[eFt]

3,

4,

5,

6,

7,    1

u

Fontoso [
saQJ  I

sorrend I

Rendelkez sre  I16
sz mszeffJsitett  rt ke a teljes 0tern

tekintet ben
[eFt]

Beruh z is
megnevez se

c

Vizjogi
O tes[t sJfelvj
eng. sz ma

o
Az  Hntett eil t s rt

fele!6s(6k)

megnevez se

Tervezett nett6

k6{ts g (eFt)
Forr s

megnevez se

G

Megval6s[t s id6 tartama

Kezd s

H
Tervezett

id6t v A beruhQz s Otemez6se a tervez si iddszak  vei szerint

_1  z i  .....

_ .   !     ! _  i  .......



A vizikSzmO-szolg ltat sr6J sz616 2011.  vi CC o tv. tl. § (1) @tetm6ben, a vizikSzm6o
szolg Itat s hosszQ t vO biztosithat6s&ga @dek6ben vizik6zmO-szolg ltat&si &gazatonk nt minden

vben gSrdOl6 fejleszt6si tervet keil k sziteni. A tell h&rom Otemben  en6t 6ves idSt&vra (L #:tem:
e:s5 6W :L  tem; 2°5 6W ::L #tern: 6o15 6v) k4sz L

A g6rdOl6 fejles si terv k@ r szb61  I1, egy felOjit&si-p6tl&si, valamint benJh si teHb61 , l!o A tell
ze ili s t T s&gun t a K6zmQfejleszt si osz iy v gz_j, a tervet minden  vben aktualiz ni kelIo

A ter# MEKH fel6 tSrt6n6 v6gs8 benyOjt si hatgddeje m nden  v szeptembe  30°

A gSrd016 fejleszt si ten/felOji si--p6tl&si r, sz t T, as gunk, mint a viz kSzmO szoig ltat6ja k sziti el.
onban a t÷  be h si tew t sz6t az e l t s 4  e eldsnek ke  e k6sz tenieo

Fenflek tekintet6ben k6rem Tisztelt Cimet, hogy mind az iv6v[z , gaza t, mind a szennwiz 5gaza l
kap olatos Oj vizik6zmG 16tesit6s6re vagy a megl6v6 v[zik6zmO kapacRgsSnak n6vel6s6re, a
megl6v6 tisztitSsi technol6gia 6tatakitSsSra, b6vit6s6re, illeWe b6 ilyen a vizik6zmGveket 6dnt6
berdhSz sra ir6nyul6 beruhSz si ig6nyeket (terveiket) sz 'veskedjenek megadni a levelQnk metl6klet6t
kg, pez6 tSbtSzat kitOR6s6vel.

A tSbtSza an szerepl6 1o 6s  Jo Qtemben szerep]6 munkS oz kapcsol6d6an szJveskedjenek megadni
az alSbbi adatokat amennyiben rendelkez4sre 4ti:

÷   BeruhSz si k6Its6gek 6s forr sok bemutatSs6t,
®   Beruh5z5s mOszaki ta4almSt al5tSmaszt6 szSmitSsokat, m6retez6seket,
®  ,L, 6zeti  helyszinrajzot  a  megval6s[tand6  16tesitm6nyeket  (kapcsol6d6  fontosabb

16tesitm6nyek 6s a m6retar6ny felt0ntet6s6vel), valamint az 6rinte  telepQl6sek, fO drajzi
helyek, 16tesitm6nyek megnevez6s6t;

÷  Techno!6giai le[r6st 6s technol6giai folyamat5br t
®   M6szaki leir6st az elv6gzend6 feladatok, mennyis6gek, f6bb m( szaki jellemz6k,
®  Vizik6zmGvek eset6ben a joger6s vizjogi 16tesit6si enged61yt, egy6b 6pitm6nyek eset6ben

a joger6s 6pit6si enged61y m&solatAt vagy az enged6]yk@elem benyOjt&sSt igazo!6 okiratot,
amennyiben az enged61y megszerz6s6t jogszab9ly et6Jrja

A beruhSz6si ten/II1. Otem6hez k6rjOk megadni az al5bbi adatokat:

÷  A te let endez@si tervekben @s a vizgy(3jt6-<::jazd lkod si te ben megfogaimazo 
elv&r sok, fejleszt@si ig@nyek  ttekint6 ismertet@s@t;

÷  Az eiv@gzend6 feladatok, f6bb mOszaki jeilemz6k @s a fejleszt@s szOks ,gess&:j@nek,
megval6sithat6s g nak 6sszefoglal6 bemutat&s, t;
Az  tn@zeti helyszinrajzot a beruh, z ssal @rinte  terOlet megjel61@s@vel, valamint az @intett
telepOl@sek, l@tesitm@nyek megnevez@s@vel;

÷  A beruh z si k61ts@gek bemutat s, t ei6zetes k61ts@gbecsl@ssel.

A ben h zAsi tervet az ALFOLDViZ ZA. nyQjt]a be a M KHonek a kikQ dS  Meghata maz s
a apj n.

K@jQk, hogy amennyiben nincs a telepOl@sre vonatkoz6 beruh&z&si ig@ny, Qgy a nern eges v& as 
is je ezni sz[veskedjeneko



F ldefik kiSzs g Polgfirmester6t6l
6922 F6 defik Szent Lo t6r 1o PLIo Td°o524-092

]k$o°Fd/  ............  /2021°

Ui° Csikin6 S ipos Andrea

E]6terj eszt6s
T rgy° Nagy Ibolya, FOlde ik, J6zsefA. u.
33. szfim a atti lakos k6relme a Fi51defik,
Gagarin u. 7° sz. I era./3° sz im alatti

ingatlan b6rbead is ira.

Fgldefik k6zs6g Oakorminyzati
K 6 p v i s e 16 ° t e s t   1 e t e

F     d e fi k

Tisz e  K6pvise 6o es a e !

Nagy Ibolya, 6922 FOldefik, JdzsefA. u. 33. sz im alatt  lakos a FOldefik KOzs6gi
Onkorm inyzat tulajdon iban [4v6 iSnkorm inyzat   akfis  g defik, Gagarin u° 7o
o emoi3o/ akfis b6rbev4te e irfinti k6re emme  fordu t a K6pvise 6 testa et fe 6.

Nagy Ibolya jelenleg a MOvel6d6si Hkzban dolgozk hat irozatlan idejti
kOzalkalmazoti jogviszonyban, mint kiSzmtivelgddsi szakembero

F{51defik K6zs6gi  Onkormfinyzat  K@visel6-testtilet6nek  az  {Snkormfinyzat
tul@doniban ldv6 lakfisok ds nero lakfis cdljfira szolgfil6 helyisdgek bdrletdr61 ds
e[idegenft6siikr6i szdld 14/2019.(XI°28.)Kt. rendelete 4 §.(1) bekezddse a) szerint,
a K6pvisel6-test[ilet kgz6rdek   e6lok megval6s[tfisa  6rdek6ben, il etve
5nkormfinyzati {rdekbti  b6rbe adhat  nkormfinyzat[ b6rlakfist, ha erre
kiizfe[adatot e[lfit6 vagy az 5r kormfinyzati a ape[[fitfis magasabb sz[nvonal 
e fitfisa     rdek ben    szakember    (kgztisztvise 6,    kiiza ka mazott,
iSnkormfinyzati a ape fi fisban r szt e  vfi a koz6} e e yez se mia t va 
szaks g, b6rbe ad at 5nkormfinyzati  akfist.
A k&elmez6 a fenti felt teleknek megfelel.

Tisztelt K@visel6 Test@et!

A fentiekre tekintette! a k6vetkez6 hatfirozati javaslatokat terjesztem
a K@visel6 testtilet el "



HATiROZAT JAVASLAT

FSldefik KOzs6gi Onkormfinyzat K6pvisel6-test@ete Magyarorszfig
helyi 6nkormfinyzatokr61 sz616 2011. 4vi CLXXXIX tv. 107.{}
iban b ztosftott jogkSr6bea elj rva az Onkorminyzat tulajdonfit
k6pez6 FSldefik, Gagarin u. 7. sz. I. em.i3, alatti  5nkormfinyzati
lakfist 2021o szeptember 1o napjfit6 
6922 FSldefik, Jdzsef Ao   Uo 33°
h a t fir o z o t t  i d 6 r e,  a   F 5   d e fi k
fenntar fisfiban   6v6  Mt ve 6d6si
jogviszonya fennillfisfiigo

b6rbe adja Nagy Ibolya,
alatti lakos r6sz6re

o,,

K5zs6gi   Onkormfinyzat
Hizban  kgzalkalmazot i

A b6rleti dij 5sszege 10,080, ° F  azaz T[zezeronyolevan
forin /h6

A K6pvise 64est@et
szerzSd6s megkSt6s6re.

felhatalmazza a polgfirmestert a b6rteti

A ha tfirozatr61 6rtes t6st kap°

1 ./F51defik kSzs6g polgfirmestere
2./FSldefik-(SffSldefik kSzs6gek kSrjegyz6je
3./Nagy ibolya,6922 FSldefik, JdzsefAo uo33o
4./FSldeik KSzs6gi Onkormfinyzat p6nzfigyi csoport

FSidefik, 2021. augusztus 27.

Haj na  Gfibor  : :::
polg irmester



K6relem

"  'OLDE,A, KIi KOZOS ONKO dvI ZAT  III"VATAL I

at s id j :      v.    202:1. "' ' °  " I............................   . ,.. .. ...nap I

!   E!6szAm:         E 6 m:         E1 :

Alulirott Nagy lbolva F6JdeSk, JdzsefAttila utca 33. szfim aJatti [akos azzal a k6r6ssel fordulok

F61de k k6zs g Onkorm ngzat hoz, hog7 a Gagarin utca 7. sz m alatt [ v6, emeleti [ak st

sz momra b@rleti dij ellen@ben kiadni sziveskedjenek.

..............   . 

K6sz6nettel° Nagy lbo]fa

F61de k, 202i. augusztus 24.

"/  )               __  ¢-      •

(? iqC, I      ,-,,
,   <"1.    ___
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T rgy: Mak6 T6rs6gi K&rtya bevezet6se

HATAROZAT

F61de&k K6zs6gi Onkorm&nyzat K6pvisel6-testQlete megt £rgyaita a Mak6 T6rs6gi K&rtya
bevezet6s@r61 sz616 el6terjeszt6st 6s az ai bbi hat&rozatot hozza°

1. F61de£k K6zs@9i 6nkorm£nyzat K@pvisel6-testQlete t£mogatja a Mak6 T@rs@9i
K£rtya k£ yarendszer bevezet@s@t.

.=
2. F61de£l   K6zs@gi  Onkorrn£nyzat  K@pvisei6-testQlete  v£llalja,  hogy  az

6nkormg nyzat illet@kess@gi terQlet@n g lland6 tak6hellyel rendelkez6 lakosokat
t j@koztatja  a  Mak6  T@rs@gi  K&rtya  kaiAyarendszer  lehet6s@geir61,
kedvezm@ny÷ir61 a helyben szokAsos  6don, valamint a k&Ayaig@nyl6 lapot a
takoss 9 r@sz@r÷ ÷li.uttatja.

3. F61de k K6zs@gi Onkorm nyzat K6pvisel6-test let÷ vgllal a, hogy a
kiAll tAsAnak egyszeri k61ts@g t (500,= Ft/k&Aya) Mak6 Varos 5nkor Anyzata
r@sz@r÷ megt@r ti, Ennek @trick@ben ÷gyQtt dk6d@si  ÷gAllapodast k6t @ak6
V ros  nkor nyzat val, a elynek ai r&s&ra felhatal azza a polg&r esteA,

4o F61deAk K6zs@gi Onkor Anyzat K@pvisel6otestQlet÷ a  ak6 T@rs@gi KgAya
ki ll t s hoz szQks ges fedezetet F61de k K6zs@gi Onkorm9nyzat 2021o 8vi
k61ts@gvetCs¢be biztos t]ao

Felel6s" polg rmester
Hat, rid6: 2021. augusztus 30.

Hat rozatr61 @rtesQl"
1o  ak6 V ros Onkor nyzata
2o KOH p@nzQgyi csopoA
3. F61de k-6f61de k kizs gek jegyz6j÷
4. Irattair

Filde k, 2021.08.27.

Hajnal G£bor
polgarmester


