
E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2018. június 18. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. június 18. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

   

 

Tárgy: Döntés „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

„soft” programok megvalósításáról 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Diószegi Anna 

Iktatószám: 01/2418-5/2018 
 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített 

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ezúton terjesztem megtárgyalásra a tisztelt Képviselők elé a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 

azonosító számú „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

„soft” programokról szóló előterjesztést. 

1. Előzmények 

 

Enying Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító számú „Zöld város, 

Enying” pályázatban foglaltak értelmében, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan úgynevezett 

„soft” programok megvalósítására is lehetőséget ad. 

A fejlesztés során fontos, hogy párhuzamosan a lakosságot is be kell vonni a hosszú távú 

gondolkodásba, fenntartásba, szemléletformálásba, hiszen ez a változások egyik kulcsa. Ezt a helyi 

szervezeteket, cégek, oktatási és kulturális intézetek bevonásával és nyílt lakossági fórumok, 

participációs események szervezésével lehet elérni. A környezet fejlesztése nem csak a konkrét 

földrajzi helyszínre lesz hatással, hanem komplex, várost érintő kérdésekre is, így itt az elsődleges 

feladat ezt a fajta szemléletet átadni a lakosság széles körének. 

A város meglévő terveivel, stratégiájával összhangban lehet kapacitásfejlesztésre, üzemeltetésre 

használni, vagy éppen meglévő kezdeményezéseket és programokat ezáltal összekötni. 

A „Zöld Város” fejlesztéssel egy olyan környezetformálás jön létre Enyingen, melynek az 

identitásformáló szerepe jelentős: a programban létre jön egy új főtér, helyreállításra kerül a 

történelmi kastélypark, és a meglévő zöld infrastruktúra hálózatába kapcsol eddig szegregálódott 

területeket. A fejlesztésnek mindenképp nagy hatása lesz a települési arculatra, de hosszútávú 

stratégia átgondolásával a turizmus is élénkíthető. 

A városkommunikációval, identitás kialakításával kapcsolatban elsősorban olyan fórumokra és 

participációs workshopokra van szükség, ahol a helyi lakosok egymás között is fel tudják mérni, meg 

tudják vizsgálni, egy ilyen beruházás lehetőségeit, a város adottságait, előnyeit, hátrányait. 

 

Az előzőekben leírt feladatok ellátására az önkormányzat nevében 3 szervezetet kerestünk meg 

ajánlattevőként. Az ajánlattételi határidőig három ajánlat érkezett. 

 



Az ajánlattételre felkért szervezetek rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges tevékenységi körrel 

és szakmai tapasztalattal. Az ajánlatokat a következő táblázat tartalmazza: 

 

Ajánlattevő neve Ajánlati összeg (Ft) 

 Nettó ÁFA Összesen (bruttó) 

KÉK – Kortárs Építészeti Központ 10.000.000 0 10.000.000 

Mindspace Nonprofit Kft. 10.570.000 2.853.9000 13.423.900 

Paradoks Research and Consulting 

Kft. 

8.000.000 2.322.000 10.922.000 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében az eljárás 

eredményességéhez három érvényes árajánlat szükséges. 

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. június 15. (péntek) 9 óra volt. A táblázatban szereplő 

ajánlatok érvényesek. 

A legalacsonyabb ár, mint kiválasztási szempont körében összességében vizsgálandó legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást a KÉK – Kortárs Építészeti Központ adta. 

 

Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 

határozati javaslatok elfogadására. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

Pályázati költségkategória: szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei. 

 

4. melléklet 

 Árajánlat – KÉK – Kortárs Építészeti Központ 

 Árajánlat – Mindspace Nonprofit Kft. 

 Árajánlat – Paradoks Research and Consulting Kft. 

 Céginformációk 

 

 

 

Enying, 2018.05.15. 

 

  

 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 
  



 

HATÁROZATI JAVASLAT A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE  

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …/2018. (VI.18.) 

határozata a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító számú „Zöld város, Enying” című 

projekt kapcsán a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó „soft” programok megvalósítására 

ajánlattevő kiválasztásáról: 

A Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

„A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

3. megbízza KÉK – Kortárs Építészeti Központot (1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.), 

2018.06.15 napján kelt ajánlata alapján, a „Zöld város, Enying” című  pályázatban foglaltak 

értelmében, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó „soft” programok megvalósítására 

(környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében, humán 

kapacitásfejlesztés, települési arculat és identitás fejlesztése), bruttó 10.000.000,- forint 

vállalási áron, a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosítószámú pályázat terhére, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban foglaltak szerint, az ajánlatban és a felhívásban 

foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett szerződés megkötésére az önkormányzat 

nevében. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: 1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül” 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE  

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2018. (VI.18.) határozata a TOP-

2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító számú „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán a 

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó „soft” programok megvalósítására ajánlattevő 

kiválasztásáról:  

A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

3. megbízza KÉK – Kortárs Építészeti Központot (1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.), 

2018.06.15 napján kelt ajánlata alapján, a „Zöld város, Enying” című  pályázatban foglaltak 

értelmében, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó „soft” programok megvalósítására 

(környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében, humán 

kapacitásfejlesztés, települési arculat és identitás fejlesztése), bruttó 10.000.000,- forint 

vállalási áron, a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosítószámú pályázat terhére, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban foglaltak szerint, az ajánlatban és a felhívásban 

foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett szerződés megkötésére az önkormányzat 

nevében. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: 1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2018. június 18. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére,  

és 

a Képviselő-testület 2018. június 18. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Fejérvíz Zrt. 2018. évi fővállalkozási szerződések, GFT 2018-2032 időszakra vonatkozó 

megállapodás szerint 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Patai Katalin műszaki ügyintéző 

Iktatószám: 01/2459-2/2018                             

 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 
 

A Képviselő-testület döntés elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű/ minősített 

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ezúton terjesztem a tisztelt Bizottság és Képviselő-testület elé a Fejérvíz Zrt. ivóvíz rendszer és 

szennyvízelvezető és tisztitó rendszer  2018. évre vonatkozó fejlesztési munkáiról szóló fővállakozási 

szerződéseket, GFT 2018-2032 időszakra vonatkozó megállapodás szerint megtárgyalásra. 

 

1. Előzmények 

A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. §. (1) 

bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatóság érdekében, a 

fentartható fejlődés szempontjaira tekintettel – viziközmű-rendszerként tizenöt éves időtávra 

Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbikban: GFT) kell készíteni. 

 

A GFT készítésében és benyújtásában a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatlhoz 

(továbbiakban: MEKH), Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatorna Zrt. (továbbiakban: 

Fejérvíz Zrt.). segítséget nyújtott.  

A fentiek alapján a Fejérvíz Zrt. 2017. júlis 25-én elküldte az Önkormányzat részére, mint ellátásért 

felelősnek a 2018-2032. évi  beruházási,- felújítási és pótlási terv táblázatait. (1. sz. Mellékelve) 

 

Az Enying Város Képviselő-testületének 332/2017. (VIII. 30.) határozata szerint, az Enying 

ívóvízszolgáltató rendszerekre vonatkozó 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervet megismerte, 

megtárgyalta, elfogadta és nyilatkozott arrol hogy az Önkormányzat a 2018. évi viziközmű felújítási, 

pótlási és beruházási munkáira anyagi forrással rendelkezik. (2.sz. Melléklet) 

 

Az Enying Város Képviselő-testületének 333/2017. (VIII. 30.) határozata szerint, az Enying 

szennyvízelvezető és tisztitó rendszerekre vonatkozó 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervet 

megismerte, megtárgyalta, elfogadta és nyilatkozott arrol hogy az Önkormányzat a 2018. évi 

viziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira anyagi forrással rendelkezik. (3.sz Melléklet) 

A 2018-2032. évi GFT. táblázatban betervezett munkafolyamatok az Önkormányzat GFT-t elfogadó 

Határozattokkal – 2017. szeptember 30-ig benyújtásra kerültek a MEKH-hez.  
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A MEKH, 2017 december 11-én jóváhagyta a 2018-2032. évi GFT-t a: VKEFFO_2017/6314-

2(2017); VKEFFO_2017/6317-2(2017); VKEFFO_2017/6406-2(2017); VKEFFO_2017/6409-

2(2017) határozatszámokon. (4.sz melléklet) 

Az Önkormányzat 2018. juniusi hónapban FővállalkozóI Szerződést kíván kötni a Fejérvíz Zrt.-vel, 

A GFT-ben betervezett 2018. évi alábbi feladatokra: 

1. Enying Önkormányzat tulajdonában lévő: 21-02802-1-001-00-12 kódszámú Enying Város 

Szennyvízelvezetés és tisztitás rendszeren 

2. Enying Önkormányzat tulajdonában lévő: 11-02802-1-001-00-15 kódszámú Enying Város 

Ivóvíz szolgáltató rendszeren 

Munkaterület átadás tervezett időpontja: 2018 június 30-ig. A munkák tervezett befejezési határideje 

2018 november 30. 

Kérem a tisztelt képviselőket, hogy a fentieket figyelembe véve az előterjesztést megtárgyalni és a 

mellékelt határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet 

- A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése. A 

pénzügyi fedezett az e célra elkülönitett alszámlán rendelkezésre áll. 

 

     

4. Mellékletek: 

- 1. sz. Mellékelet: 2018-2032. évi  beruházási,- felújítási és pótlási terv táblázatai 

- 2. sz. Mellékelet: Enying Város Képviselő-testületének 332/2017. (VIII. 30.) határozata 

- 3. sz. Mellékelet: Enying Város Képviselő-testületének 333/2017. (VIII. 30.) határozata 

- 4. sz. Mellékelet: A MEKH, 2017 december 11-én jóváhagyott határozatai 

- 5. sz. Melléklet: Fejérvíz Zrt. Fővállakozói szerződés tervezete: Enying ivóvíz szolgáltató 

rendszeren elvégzendő munkákról 

- 6.sz. Melléklet: Fejérvíz Zrt. Fővállakozói szerződés tervezetei: Enying Város 

Szennyvízelvezetés és tisztitás rendszeren elvégzendő munkákról 

  

 

Enying, 2018. június 12. 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 
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HATÁROZATI JAVASLAT I. 

(PTFB részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  ../2018. (VI.18.) 

határozata a Fejérvíz Zrt. „Önkormányzat tulajdonában lévő: 21-02802-1-001-00-12 kódszámú 

Enying Város Szennyvízelvezetés és tisztitás rendszeren GFT-ben szereplő 2018.évben 

elvégzendő munkák -  Fővállakozói  szerződés megkötés” elfogadásáról: 
 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati 

javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

 

„A képviselő-testület 

 

1. a Fejérvíz Zrt. által készített jelen határozat 1. mellékelete szerinti szennyvízelvezetési és 

tisztítási rendszerre vonatkozó szerződés tervezetet megismerte és azt jóváhagyja, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejérvíz Zrt. vel az önkormányzat nevében eljárva az 

1. pontban nevesített Fővállakozői szerződést megkösse. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester,  

Határidő:1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében értelemszerű” 

 

 

és 
 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

(PTFB részére) 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  ../2018. (VI. 18.) 

határozata a Fejérvíz Zrt. „Önkormányzat tulajdonában lévő: 11-02802-1-001-00-15 kódszámú 

Enying Város Ivóvíz szolgáltató rendszeren GFT-ben szereplő 2018.évben elvégzendő munkák 

-  Fővállakozói  szerződés megkötés” elfogadásáról: 
 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati 

javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

 

„A képviselő-testület 

 

1. a Fejérvíz Zrt. által készített jelen határozat 1. mellékelete szerinti szennyvízelvezetési és 

tisztítási rendszerre vonatkozó szerződés tervezetet megismerte és azt jóváhagyja, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejérvíz Zrt. vel az önkormányzat nevében eljárva az 

1. pontban nevesített Fővállakozői szerződést megkösse. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester,  

Határidő:1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében értelemszerű” 
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HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 (KT részére) 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2018. (VI. 18.) határozata 

határozata a Fejérvíz Zrt. „Önkormányzat tulajdonában lévő: 21-02802-1-001-00-12 kódszámú 

Enying Város Szennyvízelvezetés és tisztitás rendszeren GFT-ben szereplő 2018.évben 

elvégzendő munkák -  Fővállakozói  szerződés megkötés” elfogadásáról: 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a Fejérvíz Zrt. által készített jelen határozat 1. mellékelete szerinti szennyvízelvezetési és 

tisztítási rendszerre vonatkozó szerződés tervezetet megismerte és azt jóváhagyja, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejérvíz Zrt. vel az önkormányzat nevében eljárva az 

1. pontban nevesített Fővállakozői szerződést megkösse. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

és 
 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 (KT részére) 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2018. (VI. 18.) határozata 

határozata a Fejérvíz Zrt. „Önkormányzat tulajdonában lévő: 11-02802-1-001-00-15 kódszámú 

Enying Város Ivóvíz szolgáltató rendszeren GFT-ben szereplő 2018.évben elvégzendő munkák 

-  Fővállakozói  szerződés megkötés” elfogadásáról: 
 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a Fejérvíz Zrt. által készített jelen határozat 1. mellékelete szerinti szennyvízelvezetési és 

tisztítási rendszerre vonatkozó szerződés tervezetet megismerte és azt jóváhagyja, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejérvíz Zrt. vel az önkormányzat nevében eljárva az 

1. pontban nevesített Fővállakozői szerződést megkösse. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 



Tervezett éves forrás 2018 év: eFt Bérleti díj: 9 694 eFt Bérleti díj/ Állami támogatás-Önkormányzati forrás/Egyéb

Tervezett költség 2018 év: eFt 2018 évi beruházás: 2 050 eFt

Tartalék, hiány: eFt Önkormányzati tartalék forrás: 8 933 eFt

Tervezett 

nettó költség
Tervezett időtáv

1.
A rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok elvégzésére a ténylegesen 

rendelkezésre álló összeg 10%-a:

Enying város 

Önkormányzata
1863 Bérleti díj 2018.január 2018. december rövid x

2.

Hálózati csomópontok  felújítása                   

2018-ban 10db          Helyszínek a műszaki 

leírásban.

nem
Enying város 

Önkormányzata
2 000 Bérleti díj 2018.január 2018. december rövid x

3.

Vascsöves bekötések kiváltása                                                                                     

2018 (10): Petőfi S. u. 10., 10/a., 15., 23., 

25., 27., 31., 63., Bocskai u. 36., 38.

nem
Enying város 

Önkormányzata
1 000 Bérleti díj 2018.január 2018. december rövid x

4.

Földalatti tűzcsapok cseréje 4 db       

Kenderföld u. 19., Kenderföld köz 18., Siki 

K. u. 24., Semmelweis u. 24.

nem
Enying város 

Önkormányzata
1 400 Bérleti díj 2018.január 2018. december rövid x

5.

Védterület tereprendezése, kerítés és kapu 

felújítása Enying víztorony                            

1db

nem
Enying város 

Önkormányzata
1 200 Bérleti díj 2018.január 2018. december rövid x

6.
Vegyszeradagoló szivattyú pótlása Enying-

Kabókapuszta                                                                            

1 db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
300 Bérleti díj 2018. január 2018. december rövid x

Vízminőség-javító program * keretében az 

állami forrás terhére elvégzendő munkák

Víztároló medence és víztorony 

építményeinek felújítása
2018.január 2019. december rövid és közép x x

Vízvezeték cseréje Bástya u. - Petőfi u.  

(vízmű-Bajcsy u. közötti szakasz) NA 150 

aszbesztcement vezeték D 200 KPE 

vezetékre  375fm                                                  

2018.január 2019. december rövid és közép x x

8.
Vascsöves bekötések kiváltása                                

20db  100eFt/db                                                     
nem

Enying város 

Önkormányzata
2 000 Bérleti díj 2019.január 2020. december közép x x

9. Földalatti tűzcsapok cseréje 8db         nem
Enying város 

Önkormányzata
2 800 Bérleti díj 2019.január 2020. december közép x x

10.

Műszeres vizsgálat, kompresszorozás  

Enying Kutak                                         

4db

nem
Enying város 

Önkormányzata
6 000 Bérleti díj 2020.január 2020. december közép x

11.
Búvárszivattyú beszerzése, cseréje                         

Enying Kutak                                                                           

2db

nem
Enying város 

Önkormányzata
2 000 Bérleti díj 2021.január 2021. december közép x

12.
Vízműtelep épület, építményeinek felújítása  

Enying                                                                                       

3db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
5 000 Bérleti díj 2029. 2030. hosszú x x

13.
Vízműtelep gép, berendezéseinek felújítása  

Enying                                                                                                     

3db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
1 500 Bérleti díj 2028. 2027. hosszú x x

14.
Vízműtelep gép, berendezéseinek pótlása  

Enying                                                                                     

3db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
3 000 Bérleti díj 2031. 2032. hosszú x x

15.
Vízműtelep irányítástechnikájának, 

energiaellátásának felújítása Enying                                        

2db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
5 000 Bérleti díj 2025. 2025. hosszú x

16.
Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek 

pótlása  Enying                                    1db
nem

Enying Város 

Önkormányzata
400 Bérleti díj 2025. 2025. hosszú x

17.
Vízkezelő létesítmények irányítástechnikájának, 

energiaellátásának felújítása  Enying                                     

2db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
400 Bérleti díj 2025. 2025. hosszú x

18.
Ivóvízhálózat gerincvezetékeinek felújítása  

Enying                                                                                     

16300fm

igen
Enying Város 

Önkormányzata
326 000 Forráshiány 2021. 2032. közép és hosszú x x x x x x x x x x x x

19.
Ivóvízhálózat házi bekötéseinek felújítása   

Enying                                                                           

1300db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
130 000 Forráshiány 2021. 2032. közép és hosszú x x x x x x x x x x x x

20.
Ivóvízhálózat szerelvényeinek felújítása  Enying                                                              

210db
nem

Enying Város 

Önkormányzata
21 000 Forráshiány 2021. 2032. közép és hosszú x x x x x x x x x x x x

12. 13. 14.10. 11.

Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás  megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e 

felújítás, pótlás

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

7.
Enying város 

Önkormányzata
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EU-s Állami 

támogatás

6.

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid / közép / 

hosszú)
1. 2. 3. 4. 5.

Forrás megnevezése

Megvalósítás várható időtartama

15.7. 8. 9.

18 627

7 763

10 864 Előző évi GFT alapján (nem nyilatkozott)

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-02802-1-001-00-15 I/22.  Enying Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V Enying, Enying-Kabókapuszta)

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fejérvíz Zrt Üzemeltetés formája: Bérüzemeltetés

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Közműves ivóvízellátás 

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fejérvíz Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A terv elkészítésére kötelezett: Enying Város Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



21.
Víztárolók épület, építményeinek felújítása                                                           

Enying                                                                            

1db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
2 000 Bérleti díj 2027. 2027. hosszú x

22.

Víztárolók irányítástechnikájának, 

energiaellátásának felújítása                                                      

Enying                                                                          

2db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
1 000 Bérleti díj 2025. 2025. hosszú x

23.
Enying II. kút pótlása melléfúrással és kút 

bekötéssel                                                                 

1db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
22 000 Bérleti díj 2024. 2024. hosszú x

24.
Mélyfúrású kutak épület, építményeinek 

felújítása Kabókapuszta                                                           

1db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
200 Bérleti díj 2020.január 2020. december közép x

25.
Vízműtelep épület, építményeinek 

felújításaKabókapuszta                                  

1db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
1 000 Bérleti díj 2020.január 2020. december közép x

26.
Víztárolók épület, építményeinek felújítása  

Kabókapuszta                                                  

1db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
1 500 Bérleti díj 2021.január 2021. december közép x

27.
Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek pótlása 

Kabókapuszta                                                     

1db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
500 Bérleti díj 2020. január 2020. december közepes x



28.
Vízműtelep irányítástechnikájának, 

energiaellátásának felújítása Kabókapuszta                                                 

2db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
3 500 Bérleti díj 2022. 2024. hosszú x x

29.
Ivóvízhálózat gerincvezetékeinek felújítása  

Kabókapuszta                                                                 

100m

nem
Enying Város 

Önkormányzata
2 000 Bérleti díj 2028. 2028. hosszú x

30.
Ivóvízhálózat házi bekötéseinek felújítása 

Kabókapuszta                                                                    

20db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
2 000 Bérleti díj 2029. 2029. hosszú x

31.
Ivóvízhálózat szerelvényeinek felújítása  

Kabókapuszta                                                       

10db

nem
Enying Város 

Önkormányzata
1 000 Bérleti díj 2027. 2027. hosszú x

Fejlesztési 

ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes 

ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a 

teljes ütem tekintetében (eFt)

I. ütem 7763 18627

II. ütem 98000 38776

III. ütem 436037 96940

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

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



Tervezett éves forrás 2018 év: eFt Bérleti díj/ Állami támogatás-Önkormányzati forrás/Egyéb

Tervezett költség  2018 év (Felújításnál megjelenő tartalékból elszámolva) eFt

Tartalék, hiány: eFt

Tervezett 

nettó költség
Tervezett időtáv

1. Vízminőség-javító program * kivitelezése igen
Enying Város 

Önkormányzata
220 000

EU-s ás állami 

támogatás
2018. január 2019.december rövid és közép x x

2.
Új csomópont kiépítése szivacsos 

csőhálózattisztítás előkészítéséhez (2 db)
nem

Enying Város 

Önkormányzata
1 400

Önkormányzati 

tartalék forrás
2018. január 2018.december rövid x

3.

Tartalék búvár szivattyú beszerzése a mélyfúrású 

kutakhoz (Q=320 l/min, H= 28 m , 3col 

nyomócsonk csatlakozású, 3fázisú, 

frekvenciaváltós üzemű) 

nem
Enying Város 

Önkormányzata
650

Önkormányzati 

tartalék forrás
2018. január 2018.december rövid x

4.
Ágvezeték megszűntetése gerincvezeték 

meghosszabbítással Széchenyi u.  160 m
igen

Enying Város 

Önkormányzata
4 800 Önkormányzati forrás 2020. január 2020.december közép x

5.
Ágvezeték megszűntetése gerincvezeték 

meghosszabbítással, Táncsics-Móricz-József u.  

240m

igen
Enying Város 

Önkormányzata
7 200 Önkormányzati forrás 2020. január 2020.december közép x

6. Online vízminőség mérő műszer, bejelzéssel nem
Enying Város 

Önkormányzata
3 000 Önkormányzati forrás 2021. január 2021.december közép x

7.
Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények 

szerint 200fm
igen

Enying Város 

Önkormányzata
4 000 Önkormányzati forrás 2025. 2026. hosszú x x

Fejlesztési 

ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében (eFt)

I. ütem 222050 230864

II. ütem 15000 -

III. ütem 4000 -

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fejérvíz Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A terv elkészítésére kötelezett: Enying Város Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fejérvíz Zrt Üzemeltetés formája: Bérüzemeltetés

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Közműves ivóvízellátás 

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-02802-1-001-00-15 I/22.  Enying Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V  (Enying, Enying-Kabókapuszta)

220 000

2 050

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 

beruházás

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás megnevezése

Megvalósítás várható  időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid / közép / 

hosszú)
1. 2. 3. 4. 5.

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

12. 13. 14. 15.

*A 1084/2016.(II.29.) Korm.határozata alapján  a KEHOP-2.1.3 azonosító jelű  

"Enying ivóvízminőség-javító program"  projekt  támogatási kerete:  220 000 

000Ft 

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

6. 7 8. 9. 10. 11.



Tervezett éves forrás 2018 év: eFt Bérleti díj/ Állami támogatás-Önkormányzati forrás/Egyéb
Tervezett költség 2018 év:a felújítás, pótlásnál megjelenő tartalék terhére elszámolva 280 eFt
Tartalék, hiány: eFt

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

1. Távműködtetésű nagykapu kialakítása a 
szennyvíztisztító telepen nem Enying Város 

Önkormányzata 280 bérleti díj 2018. január 2018. december rövid x

2. Klíma beépítése a vezérlőterembe nem Enying Város 
Önkormányzata 350 bérleti díj 2020. 2020. közép x

3. Telepi tartalék folyamat irányító számítógép 
beszerzés nem Enying Város 

Önkormányzata 500 bérleti díj 2025. 2025. hosszú x

4. Telepi S7-1200 PLC-re HMI kijelző beépítése + 
program elkészítése nem Enying Város 

Önkormányzata 2,000 bérleti díj 2026. 2028. hosszú x x

5. Szennyvízhálózat bővítése önkormányzati 
igények szerint 200fm igen Enying Város 

Önkormányzata 9,000 Önkormányzati 
forrás

2025. 2026. hosszú x x

…

Fejlesztési 
ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a 
teljes ütem tekintetében 

(eFt)

I. ütem 280 5663

II. ütem 350 -

III. ütem 11500 -

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fejérvíz Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A terv elkészítésére kötelezett: Enying város Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fejérvíz Zrt Üzemeltetés formája: Bérüzemeltetés
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-02802-1-001-00-12 I/73. Enying Város Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi engedély köteles-e a 

beruházás

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás várható  időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés Befejezés
(rövid / közép / 

hosszú)
1. 2. 15.

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

9. 10. 11. 12. 13. 14.3. 4. 5. 6. 7 8.(eFt)



Tervezett éves forrás 2018 év: eFt Bérleti díj: 11,393 eFt Bérleti díj/ Állami támogatás-Önkormányzati forrás/Egyéb
Tervezett költség 2018 év: eFt 2018 évi beruházás: 280 eFt
Tartalék, hiány: eFt Önkormányzati tartalék forrás: 4,000 eFt

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

1.
A rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok elvégzésére a ténylegesen 
rendelkezésre álló összeg 10%-a:

Enying Város 
Önkormányzata 1530 Bérleti díj 2018. január 2018. december rövid x

2. Petőfi parki szennyvízátemelő és 130 m 
nyomóvezeték cseréje

Tervdokumentáció 
tartalmától függően

Enying Város 
Önkormányzata 8,200 Bérleti díj 2018. január 2018. december rövid x

3. Gravitációs szennyvízcsatorna beton 
műtárgyainak felújítása  15db nem Enying Város 

Önkormányzata 7,500 Bérleti díj 2028. 2029. hosszú x x

4. Gravitációs szennyvízcsatorna fedlapjainak 
pótlása  15db nem Enying Város 

Önkormányzata 1,950 Bérleti díj 2023.            
2026. 

2023.           2026. hosszú x x

5. Szennyvízátemelők épület, építményeinek 
felújítása  24db nem Enying Város 

Önkormányzata 9,600 Bérleti díj 2023. 2025. hosszú x x x

6. Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek 
felújítása  24db nem Enying Város 

Önkormányzata 9,400 Bérleti díj 2023. 2025. hosszú x x x

7. Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek 
pótlása  24db nem Enying Város 

Önkormányzata 19,200 Bérleti díj 2027. 2031. hosszú x x x x x

8. Szennyvízátemelők  irányítástechnikájának, 
energiaellátásának felújítása  24db nem Enying Város 

Önkormányzata 24,000 Bérleti díj 2024. 2031. hosszú x x x

9. Szennyvíztisztító telep épület, építményeinek 
felújítása  1db nem Enying Város 

Önkormányzata 6,000 Bérleti díj 2023. 2023. hosszú x

10. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek 
felújítása (légfúvó)  2db nem Enying Város 

Önkormányzata 1,400 Bérleti díj 2023. 2023. hosszú x

11. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek 
felújítása (rács)  1db nem Enying Város 

Önkormányzata 2,750 Bérleti díj 2024. 2024. hosszú x

12. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek 
felújítása (prés)  1db nem Enying Város 

Önkormányzata 3,000 Bérleti díj 2025. 2025. hosszú x

13. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek 
felújítása (szivattyú, keverő, egyéb)  24db nem Enying Város 

Önkormányzata 9,600 Bérleti díj 2026. 2026. hosszú x

14. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek 
pótlása (légfúvó)  2db nem Enying Város 

Önkormányzata 3,000 Bérleti díj 2027. 2027. hosszú x

15. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek 
pótlása (rács)  1db nem Enying Város 

Önkormányzata 5,500 Bérleti díj 2028. 2028. hosszú x

16. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek 
pótlása (prés)  1db nem Enying Város 

Önkormányzata 6,000 Bérleti díj 2029. 2029. hosszú x

17. Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek 
pótlása (szivattyú, keverő, egyéb)  24db nem Enying Város 

Önkormányzata 16,800 Bérleti díj 2030. 2030. hosszú x

18. Szennyvíztisztító telep irányítástechnikájának, 
energiaellátásának felújítása  2db nem Enying Város 

Önkormányzata 3,000 Bérleti díj 2031. 2031. hosszú x

19. Gravitációs szennyvízcsatorna 
gerincvezetékeinek felújítása  0fm

Enying Város 
Önkormányzata

10. 11.6. 7. 8. 9.

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás  megnevezése
Vízjogi engedély köteles-e 

felújítás, pótlás

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid / közép / 

hosszú)
1. 2. 3. 4. 5.

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás várható időtartama

12. 13. 14. 15.

15,393
9,730
5,663 Előző évi GFT alapján (Önkormányzat nem nyilatkozott)

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-02802-1-001-00-12 I/73. Enying Város Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fejérvíz Zrt Üzemeltetés formája: Bérüzemeltetés
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fejérvíz Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A terv elkészítésére kötelezett: Enying város Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



20. Gravitációs szennyvízcsatorna 
bekötővezetékeinek felújítása  0db

Enying Város 
Önkormányzata

21. Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték 
gerincvezetékeinek felújítása  0fm

Enying Város 
Önkormányzata

22. Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték 
szerelvényeinek felújítása  20db

Enying Város 
Önkormányzata 1,200 Bérleti díj 2024. 2025. hosszú x x

23. Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték 
szerelvényeinek pótlása  20db

Enying Város 
Önkormányzata 2,400 Bérleti díj 2031. 2032. hosszú x x

24. Házi szennyvízátemelők műtárgy felújítása  
37db

Enying Város 
Önkormányzata 1,200 Bérleti díj 2026. 2026. hosszú x

25. Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek 
felújítása  37db

Enying Város 
Önkormányzata 1,900 Bérleti díj 2026. 2026. hosszú x

26. Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek 
pótlása  37db

Enying Város 
Önkormányzata 3,700 Bérleti díj 2031. 2031. hosszú x

27.
Házi szennyvízátemelők  
irányítástechnikájának, energiaellátásának 
felújítása  37db

Enying Város 
Önkormányzata 1,900 Bérleti díj 2031. 2031. hosszú x

…

Fejlesztési 
ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a 
teljes ütem tekintetében 

(eFt)

I. ütem 9730 15,393

II. ütem 0 45572

III. ütem 141000 113930

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
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Ügyiratszám: VKEFFO_2017/6317-2 (2017) 
Ügyintéző: Guevara Eszter 
Osztály: Víziközmű Fejlesztési Osztály 
E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: az 1/22. Enying ivóvízszolgáltató rendszer-V megnevezésű és 11-02802-1-001-00
15 azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv 
beruházási tervrészének jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy- 
Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) a FEJÉR VÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- 
és Csatornamű Zrt. Víziközmű-szolgáltató, mint meghatalmazott (székhelye: 8000 
Székesfehérvár, Királysor 3-15., a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelemre 
indult, a tárgyi víziközmű-rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv beruházási 
tervrészének jóváhagyására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő

A Hivatal a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. évi gördülő 
fejlesztési terv beruházási tervrészét

I. Jogok és kötelezettségek:

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

2. Az I. ütemben (rövidtávon, 2018. év) jóváhagyott feladatok módosítására kizárólag a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. § 
(4) bekezdésében foglalt esetekben és módokon van lehetőség.

3. A jóváhagyott beruházási tervrész hatálya a víziközmű-rendszeren meglévő víziközmű- 
üzemeltetési jogviszony megszűnéséig tart.

H A T Á R O Z A T O T .

jóváhagyja .

http://www.mekh.hu
mailto:vizikozmu@mekh.hu
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II. Jogkövetkezmény a jóváhagyott beruházási tervrészben foglaltak megsértése 
esetén

A Hivatal a jóváhagyott beruházási tervrészben foglaltak végrehajtását ellenőrzi. 
Víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha a Hivatal által jóváhagyott beruházási tervrészben 
foglalt feladatok nem, vagy csak részben kerülnek végrehajtásra, vagy ha a jóváhagyott 
beruházási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a tervrészben nem szereplő 
beruházási tevékenység kerül elvégzésre.

III. Az eljárás költségei

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
igazolta. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

IV. Szakhatóság

Az eljárásban szakhatóság nem vett részt.

V. Jogorvoslat

Jelen határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban 
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető.

A keresetlevelet jelen határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott 
küldeményként postára adni. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 
tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, vagy az alperes kereseti 
ellenkérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő 
elbírálásáról.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Kérelmező a Hivatalnál 2017. október 2. napján érkeztetett beadványával a tárgyi víziközmű
rendszer 2018-2032. évi beruházási tervrészének jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be 
a Hivatalhoz.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Két.) 29. § (1) bekezdése, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a Kérelmező kérelmére a 
Hivatal előtt a beruházási tervrész jóváhagyására, a Két. 33. § (5) bekezdése alapján a kérelem 
beérkezését követő napon közigazgatási hatósági eljárás indult.
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A tárgyi víziközmű-rendszer Enying,-Kabókapuszta település közműves ivóvízellátását 
biztosítja. A víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a Vksztv. 5/F. § (4) és (5) bekezdései 
alapján: Enying Város Önkormányzata

Az ellátásért felelősök képviseletét - a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás alapján -  Enying 
Város Önkormányzata látja el.

Előbbiek alapján, valamint a Vksztv. 11. §-ának (2)-(3) bekezdései szerint a tárgyi víziközmű
rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítése és 
jóváhagyásra történő benyújtása az Ellátásért felelős feladata.

A Hivatal megállapította, hogy a beruházási tervrész benyújtására és annak jóváhagyására 
irányuló hatósági eljárásban történő képviseletre az ellátásért felelős meghatalmazta a 
Kérelmezőt.

Kérelmező a képviseleti jogosultságát a Két. 40/A. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazás 
benyújtásával igazolta.

A Kérelmező a kérelmének benyújtásával egyidejűleg megküldte Enying Város 
Önkormányzata képviselő-testületi határozat kivonatát, melyben a tervrész jóváhagyása 
rögzítésre került.

A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervek egyéb formai és tartalmi követelményeire a Vhr., 
valamint a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, 
valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) 
NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) részletszabályai vonatkoznak.

A tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített és jóváhagyásra benyújtott 2018
2032. évi beruházási tervrész vizsgálata során a Hivatal az alábbiakat állapította meg.

A beruházási tervrész az I., 0. és III. ütemben műszakilag indokolt feladatokat tartalmaz. A 
feladatok tervezett költségeit feladatonként, a megvalósításukhoz szükséges forrásokat 
ütemenként mutatta be a Kérelmező, mindez megfelel a gördülő fejlesztési terv céljának.

A beruházási tervrészben tervezett feladatok megvalósításához szükséges forrásokat az 
Európai Uniós és állami támogatás, valamint önkormányzati forrás biztosítja.

Előbbiekre tekintettel a Hivatal megállapította, hogy a Vhr. 90/F. §-ában foglalt gördülő 
fejlesztési terv megtagadását és megtagadhatóságát alátámasztó esetek egyike sem áll fenn, 
ezáltal a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. évi beruházási 
tervrészt jóváhagyta.

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a jóváhagyott tervrész esetleges módosítására 
irányuló kérelem beadásakor a hatályos jogszabályokat kell figyelembe venni.
A II. ütemben (középtávon, 2019-2022. év) és a III. ütemben (hosszú távon, 2023-2032. év) 
jóváhagyott feladatok átütemezésére a Vhr. 90/C. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 
20X8. szeptember 30. napjáig benyújtandó gördülő fejlesztési tervbe épített módon és az 
ahhoz csatolt indokolással van lehetőség.
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A beruházási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok ráfordításai 
számolhatók el, melyet a Hivatal jóváhagyott és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § 
(4) bekezdésének 7. pontja szerint beruházásnak minősülnek.

A Vhr. 51. § (2) bekezdése alapján a Hivatal eljárásában a vízgazdálkodási szakkérdésekben a 
területileg illetékes vízügyi hatóságot, környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki. 
A Hivatal megállapította, hogy szakhatóság bevonásának feltételei jelen eljárásban nem állnak 
fenn.

A Hivatal a jóváhagyott tervrészben foglaltak megsértése esetén történő 
jogkövetkezményekre a Vksztv. 40/B. § (1) bekezdés c) pontjának eb) és cc) alpontjai alapján 
hívta fel a figyelmet.

Kérelmező igazolta, hogy a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. 
évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének jóváhagyására irányuló eljárás 
lefolytatásáért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási 
díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb 
bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról 
szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH díjrendelet) 1. mellékletének 
E) 18 b) sora alapján 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat 
megfizette a Hivatal részére.

Az eljárási költségről, illetve az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban a Két. 158. § (1) 
bekezdése, a Két. 72. § (1) bekezdés d) pont dd) alpontja és a (2) bekezdés alapján, és a 
MEKH díjrendelet 7. § (1) bekezdése alapján, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 28. § (2) bekezdésének b) pontja alapján rendelkezett a Hivatal.

Az ügyintézési határidőt a Vksztv. 3. § (3) határozza meg. Az ügyintézési határidőbe nem 
számító időtartamokról a Két. 33. § (3) bekezdése rendelkezik. Az ügyintézési határidőt a 
Hivatal nem lépte túl.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályokon, a Két. 71. § (1) bekezdésén, és a Két. 72. § (1) 
bekezdésén alapul. Jelen határozat a Két. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közlés napján 
jogerőre emelkedik. A határozatot a Hivatal a honlapján közzéteszi. Az ügyfél a jogerősítő 
záradékkal ellátott határozatról hiteles másolatot kérhet.

Az eljárás nem minősül a Két. 29. § (lb) bekezdése szerinti sommás eljárásnak.

A fellebbezést a Két. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A határozat bírósági 
felülvizsgálatának lehetőségét a Két. 100. § (2) bekezdése és a Két. 109. § (1) bekezdése 
biztosítja.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Hivatal a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése 
alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) és (3) 
bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a 
Két. 72. § (1) bekezdés d) pontján és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésén alapul.
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A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról 
szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés e) pontja, 
továbbá a Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormánytagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § 
(2) bekezdés i) pontja és 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza 
meg. Az eljárás különös szabályait a Vksztv., a Vhr., valamint az NFM rendelet tartalmazza.

Budapest, 2017. november 8.

dr. Dorkota Lajos 
elnök

nevében és megbízásából:

dr. Szalóki Szilvia s.k. 
közszolgáltatásokért felelős elnökhelyettes

Kapják:
1./ FEJÉRVÍZ Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) (1 pld tértivevénnyel)

valamint (a Kérelmező útján)
2. /  Enying Város Önkormányzata
3. / Hivatal -  Irattár

(l.p ld .) 
(2 pld.)



FEJÉRVÍZ ZRT. 

Érk.; 2017 NOV 13.

Szám: zf { )  f lT ^ lQ , 'Y E Ü M ft
EiőadórjÉp^n M __ _

Ezen irat a váliaíati 
központban tárolandó!



M a g y a r  E n e r g e t i k a i  é s  K ö z m ű - s z a b á l y o z á s i  H i v a t a l
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. • Tel.: +36 1 459 7777 • www.mekh.hu

K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S O K É R T  F E L E L Ő S  E L N Ö K H E L Y E T T E S

Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra/

FV-0865257

Ügyiratszám: VKEFFO_2017/6314-2 (2017) 
Ügyintéző: Guevara Eszter 
Osztály: Víziközmű Fejlesztési Osztály 
E-mail: vizikozmu@mekh.hu
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15 azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv 
felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy- 
Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- 
és Csatornamű Zrt. Víziközmű-szolgáítató, mint meghatalmazott (székhelye: 8000 
Székesfehérvár, Királysor 3-15., a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelemre 
indult, a tárgyi víziközmű-rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási 
tervrészének jóváhagyására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T .

A Hivatal a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 20X8-2032. évi gördülő 
fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét

jóváhagyja.

I. Jogok és kötelezettségek:

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

2. Az I. ütemben (rövidtávon, 2018. év) jóváhagyott feladatok módosítására kizárólag a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. § 
(4) bekezdésében foglalt esetekben és módokon van lehetőség.

3. A jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész hatálya a víziközmű-rendszeren meglévő 
víziközmű-üzemeltetési jogviszony megszűnéséig tart.

http://www.mekh.hu
mailto:vizikozmu@mekh.hu
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II. Jogkövetkezmény a jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben foglaltak 
megsértése esetén

A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

Víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási 
tervrészében foglalt feladatok nem, vagy csak részben kerülnek végrehajtásra, vagy ha a 
jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a tervrészben 
nem szereplő tevékenység kerül elvégzésre.

III. Az eljárás költségei

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
igazolta. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

IV. Szakhatóság

Az eljárásban szakhatóság nem vett részt.

V. Jogorvoslat

Jelen határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban 
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető.

A keresetlevelet jelen határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott 
küldeményként postára adni. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 
tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, vagy az alperes kereseti 
ellenkérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő 
elbírálásáról.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Kérelmező a Hivatalnál 2017. október 2. napján érkeztetett beadványával a tárgyi víziközmű
rendszer 2018-2032. évi felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására irányuló kérelmet 
nyújtott be a Hivatalhoz.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Két.) 29. § (1) bekezdése, valamint a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a Kérelmező 
kérelmére a Hivatal előtt a felújítási és pótlási tervrész jóváhagyására, a Két. 33. § (5) 
bekezdése alapján a kérelem beérkezését követő napon közigazgatási hatósági eljárás indult.
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A tárgyi víziközmű-rendszer Enying,-Kabókapuszta település közműves ivóvízellátását 
biztosítja. Az ellátásért felelősök képviseletét - a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás alapján -  
Enying Város Önkormányzata látja el.

Előbbiek alapján, valamint a Vksztv. 11. §-ának (2)-(3) bekezdései szerint a tárgyi víziközmű
rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének elkészítése 
és jóváhagyásra történő benyújtása a víziközmű-szolgáltató feladata, amely kötelezettségnek a 
Kérelmező eleget tett.

A Kérelmező a kérelmének benyújtásával egyidejűleg megküldte Enying Város 
Önkormányzat képviselő-testületi határozat kivonatát, melyben a tervrész jóváhagyása 
rögzítésre került.

A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervek egyéb formai és tartalmi követelményeire a Vhr., 
valamint a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, 
valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) 
NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) részletszabályai vonatkoznak.

A tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített és jóváhagyásra benyújtott 2018
2032. évi felújítási és pótlási tervrész vizsgálata során a Hivatal az alábbiakat állapította 
meg.

A felújítási és pótlási tervrész az L, II. és III. ütemben műszakilag indokolt feladatokat 
tartalmaz. A feladatok tervezett költségeit feladatonként, a megvalósításukhoz szükséges 
forrásokat ütemenként mutatta be a Kérelmező, mindez megfelel a gördülő fejlesztési terv 
céljának.

A felújítási és pótlási tervrészben tervezett feladatok megvalósításához szükséges forrásokat a 
bérleti díj biztosítja.

Előbbiekre tekintettel a Hivatal megállapította, hogy a Vhr. 90/F. §-ában foglalt gördülő 
fejlesztési terv megtagadását és megtagadhatóságát alátámasztó esetek egyike sem áll fenn, 
ezáltal a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. évi felújítási és 
pótlási tervrészt jóváhagyta.

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a jóváhagyott tervrész esetleges módosítására 
irányuló kérelem beadásakor a hatályos jogszabályokat kell figyelembe venni.

A II. ütemben (középtávon, 2019-2022. év) és a III. ütemben (hosszú távon, 2023-2032. év) 
jóváhagyott feladatok átütemezésére a Vhr. 90/C. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 
2018. szeptember 30. napjáig benyújtandó gördülő fejlesztési tervbe épített módon és az 
ahhoz csatolt indokolással van lehetőség.
A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok ráfordításai 
számolhatók el, melyet a Hivatal jóváhagyott és nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak.

A Vhr. 51. § (2) bekezdése alapján a Hivatal eljárásában a vízgazdálkodási szakkérdésekben a 
területileg illetékes vízügyi hatóságot, környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.
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A Hivatal megállapította, hogy szakhatóság bevonásának feltételei jelen eljárásban nem állnak 
fenn.

A Hivatal a jóváhagyott tervrészben foglaltak megsértése esetén történő 
jogkövetkezményekre a Vksztv. 40/B. § (1) bekezdés c) pontjának eb) és cc) alpontjai alapján 
hívta fel a figyelmet.

Kérelmező a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. évi gördülő 
fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására irányuló eljárás lefolytatásáért 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek 
beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 
1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH díjrendelet) 1. mellékletének E) 18 
a) sora alapján 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizetett 
a Hivatal részére.

Az eljárási költségről, illetve az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban a Két. 158. § (1) 
bekezdése, a Két. 72. § (1) bekezdés d) pont dd) alpontja és a (2) bekezdés alapján, és a 
MEKH díjrendelet 7. § (1) bekezdése alapján, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCI1I. 
törvény 28. § (2) bekezdésének b) pontja alapján rendelkezett a Hivatal.

Az ügyintézési határidőt a Vksztv. 3. § (3) határozza meg. Az ügyintézési határidőbe nem 
számító időtartamokról a Két. 33. § (3) bekezdése rendelkezik. Az ügyintézési határidőt a 
Hivatal nem lépte túl.

A Két. 29. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti értesítést az eljárás megindulásáról a Hivatal 
mellőzte, mivel a Kérelmező az eljárás során igazolta, hogy az Ellátásért felelős 
meghatalmazta a Kérelmezőt, hogy helyette és nevében az eljárásban teljes jogkörrel eljárjon..

A határozat a fent hivatkozott jogszabályokon, a Két. 71. § (1) bekezdésén, és a Két. 72. § (1) 
bekezdésén alapul. Jelen határozat a Két. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közlés napján 
jogerőre emelkedik. A határozatot a Hivatal a honlapján közzéteszi. Az ügyfél a jogerősítő 
záradékkal ellátott határozatról hiteles másolatot kérhet. Az eljárás nem minősül a Két. 29. § 
(lb) bekezdése szerinti sommás eljárásnak.

A fellebbezést a Két. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A határozat bírósági 
felülvizsgálatának lehetőségét a Két. 100. § (2) bekezdése és a Két. 109. § (1) bekezdése 
biztosítja.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Hivatal a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése 
alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) és (3) 
bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a 
Két. 72. § (1) bekezdés d) pontján és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésén alapul.
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A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról 
szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés e) pontja, 
továbbá a Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § 
(2) bekezdés i) pontja és 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza 
meg. Az eljárás különös szabályait a Vksztv., a Vhr., valamint az NFM rendelet tartalmazza.

Budapest, 2017. november 8.

dr. Dorkota Lajos 
elnök

nevében és megbízásából:

dr. Szalóki Szilvia s.k. 
közszolgáltatásokért felelős elnökhelyettes

Kapják:
1./ FEJÉRVÍZ Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) (1 pld tértivevénnyel)

valamint (a Kérelmezd útján)
2. / Enying Város Önkormányzata
3. / Hivatal -  Irattár

(l.pld.) 
(2 pld.)
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Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!
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Ügyiratszám: VKEFFO_2017/6409~2 (2017) 
Hivatkozási szám: FV/19274-1/2017 
Ügyintéző: Guevara Eszter 
Osztály: Víziközmű Fejlesztési Osztály 
E-mail: vizikozmu@mekli.hu

Tárgy: az 1/73. Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV megnevezésű és 21
02802-1-001-00-12 azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer 2018-2032. évi gördülő 
fejlesztési terv beruházási tervrészének jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy- 
Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok 
Víz- és Csatornamű Zrt. Víziközmű-szolgáltató, mint meghatalmazott (székhelye: 8000 
Székesfehérvár, Királysor 3-15., a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelemre 
indult, a tárgyi víziközmű-rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv beruházási 
tervrészének jóváhagyására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T .

A Hivatal a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. évi gördülő 
fejlesztési terv beruházási tervrészét

jóváhagyja.

I. Jogok és kötelezettségek:

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

2. Az I. ütemben (rövidtávon, 2018. év) jóváhagyott feladatok módosítására kizárólag a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCÍX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. § 
(4) bekezdésében foglalt esetekben és módokon van lehetőség.

3. A jóváhagyott beruházási tervrész hatálya a víziközmű-rendszeren meglévő víziközmű- 
üzemeltetési jogviszony megszűnéséig tart.

mailto:vizikozmu@mekli.hu
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II. Jogkövetkezmény a jóváhagyott beruházási tervrészben foglaltak megsértése 
esetén

A Hivatal a jóváhagyott beruházási tervrészben foglaltak végrehajtását ellenőrzi. 
Víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha a Hivatal által jóváhagyott beruházási tervrészben 
foglalt feladatok nem, vagy csak részben kerülnek végrehajtásra, vagy ha a jóváhagyott 
beruházási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a tervrészben nem szereplő 
beruházási tevékenység kerül elvégzésre.

III. Az eljárás költségei

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
igazolta. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

IV. Szakhatóság

Az eljárásban szakhatóság nem vett részt.

V. Jogorvoslat

Jelen határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban 
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető.

A keresetlevelet jelen határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott 
küldeményként postára adni. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 
tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, vagy az alperes kereseti 
ellenkérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő 
elbírálásáról.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Kérelmező a Hivatalnál 2017. október 2. napján érkeztetett beadványával a tárgyi víziközmű
rendszer 2018-2032. évi beruházási tervrészének jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be 
a Hivatalhoz.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Két.) 29. § (1) bekezdése, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a Kérelmező kérelmére a 
Hivatal előtt a beruházási tervrész jóváhagyására, a Két. 33. § (5) bekezdése alapján a kérelem 
beérkezését követő napon közigazgatási hatósági eljárás indult.
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A tárgyi víziközmű-rendszer Enying közműves szennyvízelvezetését és szennyvíz-tisztítását 
biztosítja. A víziközmű-rendszer ellátásért felelőse(i) a Vksztv. 5/F. § (4) és (5) bekezdései 
alapján: Enying Város Önkormányzata.

Az ellátásért felelősök képviseletét - a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás alapján -  Enying 
Város Önkormányzata látja el.

Előbbiek alapján, valamint a Vksztv. 11. §-ának (2)-(3) bekezdései szerint a tárgyi víziközmű
rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítése és 
jóváhagyásra történő benyújtása az Ellátásért felelős feladata.

A Hivatal megállapította, hogy a beruházási tervrész benyújtására és annak jóváhagyására 
irányuló hatósági eljárásban történő képviseletre az ellátásért felelős(ök) meghatalmazták a 
Kérelmezőt.

Kérelmező a képviseleti jogosultságát a Két. 40/A. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazás 
benyújtásával igazolta.

A Kérelmező a kérelmének benyújtásával egyidejűleg megküldte Enying Város 
Önkormányzata képviselő-testületi határozat kivonatát, melyben a tervrész jóváhagyása 
rögzítésre került.

A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervek egyéb formai és tartalmi követelményeire a Vhr., 
valamint a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, 
valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) 
NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) részletszabályai vonatkoznak.

A tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített és jóváhagyásra benyújtott 2018
2032. évi beruházási tervrész vizsgálata során a Hivatal az alábbiakat állapította meg.

A beruházási tervrész az I., II. és III. ütemben műszakilag indokolt feladatokat tartalmaz. A 
feladatok tervezett költségeit feladatonként, a megvalósításukhoz szükséges forrásokat 
ütemenként mutatta be a Kérelmező, mindez megfelel a gördülő fejlesztési terv céljának.

A beruházási tervrészben tervezett feladatok megvalósításához szükséges forrásokat a bérleti 
díj és önkormányzati forrás biztosítja.

Előbbiekre tekintettel a Hivatal megállapította, hogy a Vhr. 90/F. §-ában foglalt gördülő 
fejlesztési terv megtagadását és megtagadhatóságát alátámasztó esetek egyike sem áll fenn, 
ezáltal a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. évi beruházási 
tervrészt jóváhagyta.

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a jóváhagyott tervrész esetleges módosítására 
irányuló kérelem beadásakor a hatályos jogszabályokat kell figyelembe venni.
A II. ütemben (középtávon, 2019-2022. év) és a III. ütemben (hosszú távon, 2023-2032. év) 
jóváhagyott feladatok átütemezésére a Vhr. 90/C. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 
2018. szeptember 30. napjáig benyújtandó gördülő fejlesztési tervbe épített módon és az 
ahhoz csatolt indokolással van lehetőség.
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A beruházási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok ráfordításai 
számolhatók el, melyet a Hivatal jóváhagyott és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § 
(4) bekezdésének 7. pontja szerint beruházásnak minősülnek.

A Vhr. 51. § (2) bekezdése alapján a Hivatal eljárásában a vízgazdálkodási szakkérdésekben a 
területileg illetékes vízügyi hatóságot, környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki. 
A Hivatal megállapította, hogy szakhatóság bevonásának feltételei jelen eljárásban nem állnak 
fenn.

A Hivatal a jóváhagyott tervrészben foglaltak megsértése esetén történő 
jogkövetkezményekre a Vksztv. 40/B. § (1) bekezdés c) pontjának eb) és cc) alpontjai alapján 
hívta fel a figyelmet.

Kérelmező igazolta, hogy a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. 
évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének jóváhagyására irányuló eljárás 
lefolytatásáért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási 
díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb 
bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról 
szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH díjrendelet) 1. mellékletének 
E) 18 b) sora alapján 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat 
megfizette a Hivatal részére.

Az eljárási költségről, illetve az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban a Két. 158. § (1) 
bekezdése, a Két. 72. § (1) bekezdés d) pont dd) alpontja és a (2) bekezdés alapján, és a 
MEKH díjrendelet 7. § (1) bekezdése alapján, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 28. § (2) bekezdésének b) pontja alapján rendelkezett a Hivatal.

Az ügyintézési határidőt a Vksztv. 3. § (3) határozza meg. Az ügyintézési határidőbe nem 
számító időtartamokról a Két. 33. § (3) bekezdése rendelkezik. Az ügyintézési határidőt a 
Hivatal nem lépte túl.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályokon, a Két. 71. § (1) bekezdésén, és a Két. 72. § (1) 
bekezdésén alapul. Jelen határozat a Két. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közlés napján 
jogerőre emelkedik. A határozatot a Hivatal a honlapján közzéteszi. Az ügyfél a jogerősítő 
záradékkal ellátott határozatról hiteles másolatot kérhet.

Az eljárás nem minősül a Két. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásnak.

A fellebbezést a Két. 100. § (1) bekezdésének d) pontja záija ki. A határozat bírósági 
felülvizsgálatának lehetőségét a Két. 100. § (2) bekezdése és a Két. 109. § (1) bekezdése 
biztosítja.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Hivatal a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése 
alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) és (3) 
bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a 
Két. 72. § (1) bekezdés d) pontján és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésén alapul.
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A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról 
szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés e) pontja, 
továbbá a Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § 
(2) bekezdés i) pontja és 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza 
meg. Az eljárás különös szabályait a Vksztv., a Vhr., valamint az NFM rendelet tartalmazza.

Budapest, 2017. november 22.

dr. Dorkota Lajos 
elnök

nevében és megbízásából:

dr. Szalóki Szilvia s.k. 
közszolgáltatásokért felelős elnökhelyettes

A kiadmány hiteléül:

Kapják:
1./ FEJÉRVÍZ Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) (1 pld íértivevénnyel)

Enying Város Önkormányzata 
2./ Hivatal -  Irattár

valamint a Kérelmező útján
(I- pld.) 
(2 pld.)
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Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

-V-0951040

Ügyiratszám: VKEFFO_2017/6406-2 (2017) 
Hivatkozási szám: FV/14927-3/2017 
Ügyintéző: Guevara Eszter 
Osztály: Víziközmű Fejlesztési Osztály 
E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: az 1/73. Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV megnevezésű és 21
08730-1-002-00-13 azonosítóval jelölt vízíközmű-rendszer 2018-2032. évi gördülő 
fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására irányuló kérelem 
elbírálása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy- 
Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok 
Víz- és Csatornamű Zrt. Víziközmű-szolgáltató, mint meghatalmazott (székhelye: 8000 
Székesfehérvár, Királysor 3-15., a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelemre 
indult, a tárgyi víziközmű-rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási 
tervrészének jóváhagyására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T .

A Hivatal a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. évi gördülő 
fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét

jóváhagyja .

I. Jogok és kötelezettségek:

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

2. Az I. ütemben (rövidtávon, 2018. év) jóváhagyott feladatok módosítására kizárólag a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. § 
(4) bekezdésében foglalt esetekben és módokon van lehetőség.

3. A jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész hatálya a víziközmű-rendszeren meglévő 
víziközmű-üzemeltetési jogviszony megszűnéséig tart.

http://www.melclOru
mailto:vizikozmu@mekh.hu
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II. Jogkövetkezmény a jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben foglaltak 
megsértése esetén

A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

Víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási 
tervrészében foglalt feladatok nem, vagy csak részben kerülnek végrehajtásra, vagy ha a 
jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a tervrészben 
nem szereplő tevékenység kerül elvégzésre.

III. Az eljárás költségei

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
igazolta. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

IV. Szakhatóság

Az eljárásban szakhatóság nem vett részt.

V. Jogorvoslat

Jelen határozat a közléssel (kézbesítéssel) jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban 
jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető.

A keresetlevelet jelen határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott 
küldeményként postára adni. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 
tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, vagy az alperes kereseti 
ellenkérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. Ennek 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő 
elbírálásáról.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Kérelmező a Hivatalnál 2017. október 2. napján érkeztetett beadványával a tárgyi víziközmű
rendszer 2018-2032. évi felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására irányuló kérelmet 
nyújtott be a Hivatalhoz.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Két.) 29. § (1) bekezdése, valamint a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a Kérelmező
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kérelmére a Hivatal előtt a felújítási és pótlási tervrész jóváhagyására, a Két. 33. § (5) 
bekezdése alapján a kérelem beérkezését követő napon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A tárgyi víziközmű-rendszer Enying település közműves szennyvízelvezetését és -tisztítását 
biztosítja. Az ellátásért felelősök képviseletét - a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás alapján -  
Enying Város Önkormányzata látja el.

Előbbiek alapján, valamint a Vksztv. 11. §-ának (2)-(3) bekezdései szerint a tárgyi víziközmű
rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének elkészítése 
és jóváhagyásra történő benyújtása a víziközmű-szolgáltató feladata, amely kötelezettségnek a 
Kérelmező eleget tett.

A Kérelmező a kérelmének benyújtásával egyidejűleg megküldte Enying Város 
Önkormányzat képviselő-testületi határozat kivonatát, melyben a tervrész jóváhagyása 
rögzítésre került.

A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervek egyéb formai és tartalmi követelményeire a Vhr,, 
valamint a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, 
valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) 
NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) részletszabályai vonatkoznak.

A tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített és jóváhagyásra benyújtott 2018
2032. évi felújítási és pótlási tervrész vizsgálata során a Hivatal az alábbiakat állapította 
meg.

Kérelmező a felújítási és pótlási tervrész II. ütemében nem tervez feladatokat megvalósítani. 
Kérelmező mindezt azzal indokolta, hogy a tárgyi víziközmű-rendszer megfelelő kapacitással 
rendelkező, új szennyvízelvezető és tisztító rendszer, amely jelenleg még garanciális, így 
felújítási és pótlási munkákra a II. ütemben nincs szükség. Az indokolást a Hivatal elfogadta. 
A felújítási és pótlási tervrész I. és III. üteme műszakilag indokolt feladatokat tartalmaz. A 
feladatok tervezett költségeit feladatonként, a megvalósításukhoz szükséges forrásokat 
ütemenként mutatta be a Kérelmező, mindez megfelel a gördülő fejlesztési terv céljának.

A felújítási és pótlási tervrészben tervezett feladatok megvalósításához szükséges forrásokat a 
bérleti díj biztosítja.

Előbbiekre tekintettel a Hivatal megállapította, hogy a Vhr. 90/F. §~ában foglalt gördülő 
fejlesztési terv megtagadását és megtagadhatóságát alátámasztó esetek egyike sem áll fenn, 
ezáltal a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. évi felújítási és 
pótlási tervrészt jóváhagyta.

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a jóváhagyott tervrész esetleges módosítására 
irányuló kérelem beadásakor a hatályos jogszabályokat keli figyelembe venni.

A II. ütemben (középtávon, 2019-2022. év) és a III. ütemben (hosszú távon, 2023-2032. év) 
jóváhagyott feladatok átütemezésére a Vhr. 90/C. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 
2018. szeptember 30. napjáig benyújtandó gördülő fejlesztési tervbe épített módon és az 
ahhoz csatolt indokolással van lehetőség.
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A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok ráfordításai 
számolhatók el, melyet a Hivatal jóváhagyott és nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak.

A Vhr. 51. § (2) bekezdése alapján a Hivatal eljárásában a vízgazdálkodási szakkérdésekben a 
területileg illetékes vízügyi hatóságot, környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki. 
A Hivatal megállapította, hogy szakhatóság bevonásának feltételei jelen eljárásban nem állnak 
fenn.

A Hivatal a jóváhagyott tervrészben foglaltak megsértése esetén történő 
jogkövetkezményekre a Vksztv. 40/B. § (1) bekezdés c) pontjának eb) és cc) alpontjai alapján 
hívta fel a figyelmet.

Kérelmező a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített 2018-2032. évi gördülő 
fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására irányuló eljárás lefolytatásáért 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek 
beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 
1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH díjrendelet) 1. mellékletének E) 18 
a) sora alapján 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizetett 
a Hivatal részére.

Az eljárási költségről, illetve az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban a Két. 158. § (1) 
bekezdése, a Két. 72. § (1) bekezdés d) pont dd) alpontja és a (2) bekezdés alapján, és a 
MEKH díjrendelet 7. § (1) bekezdése alapján, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 28. § (2) bekezdésének b) pontja alapján rendelkezett a Hivatal.

Az ügyintézési határidőt a Vksztv. 3. § (3) határozza meg. Az ügyintézési határidőbe nem 
számító időtartamokról a Két. 33. § (3) bekezdése rendelkezik. Az ügyintézési határidőt a 
Hivatal nem lépte túl.

A Két. 29. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti értesítést az eljárás megindulásáról a Hivatal 
mellőzte, mivel a Kérelmező az eljárás során igazolta, hogy az Ellátásért felelős 
meghatalmazta a Kérelmezőt, hogy helyette és nevében az eljárásban teljes jogkörrel eljátjon..

A határozat a fent hivatkozott jogszabályokon, a Két. 71. § (1) bekezdésén, és a Két. 72. § (1) 
bekezdésén alapul. Jelen határozat a Két. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közlés napján 
jogerőre emelkedik. A határozatot a Hivatal a honlapján közzéteszi. Az ügyfél a jogerősítő 
záradékkal ellátott határozatról hiteles másolatot kérhet. Az eljárás nem minősül a Két. 29. § 
(1b) bekezdése szerinti sommás eljárásnak.

A fellebbezést a Két. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A határozat bírósági 
felülvizsgálatának lehetőségét a Két. 100. § (2) bekezdése és a Két. 109. § (1) bekezdése 
biztosítja.
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A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Hivatal a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése 
alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) és (3) 
bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a 
Két. 72. § (1) bekezdés d) pontján és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról 
szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés e) pontja, 
továbbá a Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormánytagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § 
(2) bekezdés i) pontja és 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza 
meg. Az eljárás különös szabályait a Vksztv., a Vhr., valamint az NFM rendelet tartalmazza.

Budapest, 2017. november 22.

dr. Dorkota Lajos 
elnök

nevében és megbízásából:

dr. Szalóki Szilvia s.k. 
közszolgáltatásokért felelős elnökhelyettes

Kapják:
1./ FEJÉRVÍZ Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) (1 pld tértivevénnyel)

valamint a Kérelmező útján
Enying Város Önkormányzata 

2.1 Hivatal -  Irattár
(1- Pld.)
(2 pld.)
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FŐVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

  

 amely létrejött egyrészről  Enying  Város Önkormányzata, székhely: 8130 Enying, 

 Kossuth L. u. 26. mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),  

  másrészről a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű 

 Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-

 15., mint vállalkozó (továbbiakban: Fővállalkozó) között az alábbi feltételek szerint: 

 

1.) 

 Fővállalkozó elvállalja a Megrendelő tulajdonában levő - 11-02802-1-001-00-15

 kódszámú Enying ivóvíz szolgáltató rendszeren a 2018-2032. évi GFT- ben  

 szereplő és a MEKH által jóváhagyott I. ütemben (2018.évi) elvégzendő fejlesztési 

 munkákat: 

 

   Enying ivóvíz rendszer 

     -  Új csomópontok kiépítése  

               szivacsos csőhálózat tisztításhoz 2 db               1.400.000 Ft+ÁFA 

 -  Tartalék búvár szivattyú beszerzés 1 db                            650.000 Ft+ÁFA 

 -  Hálózati csomópontok felújítása 10  db           2.000.000 Ft+ÁFA 

 -  Vascsöves bekötések kiváltása  10 db                            1.000.000 Ft+ÁFA                         

  - Földalatti tűzcsapok cseréje 4 db            1.400.000 Ft+ÁFA 

 -  Védterület tereprendezése, kerítés 

               és kapu felújítása Enying víztorony              1.200.000 Ft+ÁFA 

               Vegyszeradagoló szivattyú pótlása  

               Enying-Kabókapuszta  1 db                                        300.000 Ft+ÁFA 

 

Vízmű rendszer 2018. évre mindösszesen:        7.950.000 Ft+ÁFA 

   

2.) Fővállalkozási díj: 

 

Az 1.) pontban felsorolt fejlesztési munka vállalkozási díja összesen: 

 

           Átalányárban:        7.950.000 Ft 

      ÁFA 27%:        2.146.500 Ft 

     ÁFÁ-val növelten:          10.096.500 Ft 

 

               Azaz: tízmillió – kilencvenhatezer ötszáz forint 

 

3.)  Megrendelő a pénzügyi fedezetet az e célra elkülönített számláján rendelkezésre álló 

pénzeszközökből biztosítja.  

 A fővállalkozó jogosult a munka teljesítés arányában részszámlát és végszámlát 

kibocsátani. 
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 Végszámla kiállítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, melynek 

feltétele teljesítés igazolásként a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. 

  

 A teljesítések ütemezése  

 

1. részteljesítés  

 -  Tartalék búvár szivattyú beszerzés 1 db                            650.000 Ft+ÁFA 

 -  Vascsöves bekötések kiváltása  10 db                            1.000.000 Ft+ÁFA                         

  - Földalatti tűzcsapok cseréje 4 db            1.400.000 Ft+ÁFA 

               Vegyszeradagoló szivattyú pótlása  

               Enying-Kabókapuszta  1 db                                        300.000 Ft+ÁFA 

 1. részteljesítés összesen:             3.350.000 Ft+ÁFA 

 

2. részteljesítés 

     -  Új csomópontok kiépítése  

               szivacsos csőhálózat tisztításhoz 2 db               1.400.000 Ft+ÁFA 

 -  Hálózati csomópontok felújítása 10  db           2.000.000 Ft+ÁFA 

 -  Védterület tereprendezése, kerítés 

               és kapu felújítása Enying víztorony              1.200.000 Ft+ÁFA 

2. részteljesítés összesen:    …    .4.600.000 Ft+ÁFA 

  

4.) Teljesítési határidők:  

 

1. részteljesítés: 2018. szeptember 30. 

2. részteljesítés: 2018. december 31. 

Teljesítés határideje: 2018. december 31. 

  
5.)  Fővállalkozót előteljesítési jog illeti meg. 

 

6.) A teljesítés napjaként a felek a sikeres műszaki átadás napját tekintik. 

A Megrendelő a Fővállalkozó készre jelentésétől számított 8 napon belül köteles a 

műszaki átadás-átvétel napját kitűzni és az átadás-átvételi eljárást 3 napon belül 

befejezni. 

 

7.)  Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas 

állapotban 2018. év 06. 30. napjáig köteles átadni a kivitelezőnek. 

 

8.) A határidő módosítás joga megilleti a Fővállalkozót minden olyan esetben, ha 

kötelezettségének teljesítésében rajta kívül álló okok miatt akadályoztatva van. 

 

9.) A tervtől eltérő, vagy import anyag beszerzése esetén a Fővállalkozó jogosult – a 

Megrendelő előzetes hozzájárulása estén – az esetleges többletköltségeit érvényesíteni. 

 

10.)  Pótmunkákat a Megrendelő naplóbejegyzéssel kérhet, megállapodás esetén 

elszámolása felmérés alapján történik, a társaság árképzése szerint. Pótmunkánál a 

felek a teljesítési határidőt módosítják. A tervmódosításra a fentiek az irányadóak. 

 

11.) Szerződésmódosítás folytán feleslegessé vált, de már megrendelt és vissza nem 

mondható anyagot (berendezést stb.) Megrendelő a Fővállalkozótól átveszi, annak 

ellenértékét megtéríti. 
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12.)  Megrendelő tudomásul veszi, hogy Fővállalkozó a munkák elvégzéséhez alvállalkozó 

(k) bevonására jogosult. 

 

13.) Fővállalkozó megbízottja: 

   Név:  Fazekas Lajos 

   Címe:  8151 Szabadbattyán, Vasvári Pál u. 18.  

   Telefon: 22/363-088     

        

14.)  Megrendelő képviselője:  

    Név:  Viplak Tibor László polgármester  

   Címe:  8130 Enying, Kossuth L. u.26. 

   Telefon: 22/372-002  

     

15.) Amennyiben a Megrendelő véleményeltérést igazol vissza, úgy ezt a visszaigazolást új 

ajánlatnak kell tekinteni. 

 

16.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezései, valamint a 

gazdálkodó szervezetek vállalkozási szerződéseiről, árfolyamairól és árképzéséről 

szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók. Felek a vitás kérdéseket személyes 

tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Esetleges peres eljárásnál a Székesfehérvári 

Járásbíróságot tekintik illetékesnek. 

 

17.) Jelen szerződés a szerződő felek egybehangzó véleménye alapján cégszerű 

aláírásukkal ellátva jött létre. 

 

18.) Adatvédelmi rendelkezések 

Felek aláírásra jogosult képviselői a szerződés aláírásával tudomásul veszik és 

kifejezetten elfogadják, hogy a szerződő partner jogosult az aláírásra jogosult 

képviselőnek, valamint a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt természetes 

személynek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait nyilvántartásba 

venni és kezelni. A hozzájárulás az EU általános adatvédelmi rendeletének 4. cikk 2. 

pontja szerinti adatkezelés teljes folyamatát magában foglalja, beleértve az adatok 

hatóságok, tulajdonos önkormányzatok, valamint a feleket képviselő jogi képviselők 

részére való rendelkezésre bocsátását is, illetve az ISO által előírt beszállítói 

nyilvántartásba való rögzítését és kezelését. 

A Fejérvíz ZRt. részletes adatvédelmi tájékoztatója www.fejerviz.hu/adatvedelem 

oldalon található. 

 

Székesfehérvár, 2018. június…… 

 

 

 

 

 

Viplak Tibor László     

polgármester   FEJÉRVÍZ ZRt. 

Megrendelő   Fővállalkozó 
 

 

Záradék: A megállapodást Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2018. (VI. 27.) 

számú határozatával hagyta jóvá 

http://www.fejerviz.hu/adatvedelem
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FŐVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

  

 amely létrejött egyrészről  Enying  Város Önkormányzata, székhely: 8130 Enying, 

 Kossuth L. u. 26. mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),  

  

 másrészről a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű 

 Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-

 15., mint vállalkozó (továbbiakban: Fővállalkozó) között az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1.) 

 Fővállalkozó elvállalja a Megrendelő tulajdonában levő -   21-02802-1-001-00-12

 kódszámú Enying Város Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV  rendszeren a  2018-

 2032. évi   GFT- ben  szereplő és a MEKH  által  jóváhagyott  I. ütemben 

 (2018.évi)  elvégzendő fejlesztési munkákat: 

 

   Enying szennyvíz rendszer 

 

  -   Távműködtetésű nagykapu kialakítása a 

                 szennyvíztisztító telepen     280.000 Ft+ÁFA 

 -   Petőfi parki szennyvízátemelő  

                és 130 m nyomóvezeték cseréje             8.200.000 Ft+ÁFA 

 

  Szennyvíz rendszer 2018. évre mindösszesen:          8.480.000 Ft+ÁFA 

 

 

   

2.) Fővállalkozási díj: 

 

Az 1.) pontban felsorolt fejlesztési munka vállalkozási díja összesen: 

 

       

           Átalányárban:          8.480.000 Ft 

      ÁFA 27%:          2.289.600 Ft 

     ÁFA-val növelten:            10.769.600 Ft 

 

Azaz:  tízmillió – hétszázhatvankilencezer - hatszáz forint  
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3.)  Megrendelő a pénzügyi fedezetet az e célra elkülönített számláján rendelkezésre álló 

pénzeszközökből biztosítja.  

 A fővállalkozó jogosult a munka teljesítés arányában részszámlát és végszámlát 

kibocsátani. 

 Végszámla kiállítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, melynek 

feltétele teljesítés igazolásként a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. 

 

4.) Teljesítési határidők:  

 

Teljesítési határidő: 2018. november 30. 

  

5.)  Fővállalkozót előteljesítési jog illeti meg. 

 

6.) A teljesítés napjaként a felek a sikeres műszaki átadás napját tekintik. 

A Megrendelő a Fővállalkozó készre jelentésétől számított 8 napon belül köteles a 

műszaki átadás-átvétel napját kitűzni és az átadás-átvételi eljárást 3 napon belül 

befejezni. 

 

7.)  Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas 

állapotban 2018. év 06. 30. napjáig köteles átadni a kivitelezőnek. 

 

 

8.) A határidő módosítás joga megilleti a Fővállalkozót minden olyan esetben, ha 

kötelezettségének teljesítésében rajta kívül álló okok miatt akadályoztatva van. 

 

9.) A tervtől eltérő, vagy import anyag beszerzése esetén a Fővállalkozó jogosult – a 

Megrendelő előzetes hozzájárulása estén – az esetleges többletköltségeit érvényesíteni. 

 

 

10.)  Pótmunkákat a Megrendelő naplóbejegyzéssel kérhet, megállapodás esetén 

elszámolása felmérés alapján történik, a társaság árképzése szerint. Pótmunkánál a 

felek a teljesítési határidőt módosítják. A tervmódosításra a fentiek az irányadóak. 

 

 

11.) Szerződésmódosítás folytán feleslegessé vált, de már megrendelt és vissza nem 

mondható anyagot (berendezést stb.) Megrendelő a Fővállalkozótól átveszi, annak 

ellenértékét megtéríti. 

 

 

12.)  Megrendelő tudomásul veszi, hogy Fővállalkozó a munkák elvégzéséhez alvállalkozó 

(k) bevonására jogosult. 

 

 

13.) Fővállalkozó megbízottja: 

   Név:  Fazekas Lajos 

   Címe:  8151 Szabadbattyán, Vasvári Pál u. 18.  

   Telefon: 22/363-088     
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14.)  Megrendelő képviselője:  

    Név:  Viplak Tibor László polgármester  

   Címe:  8130 Enying, Kossuth L. u.26. 

   Telefon: 22/372-002  

 

15.) Amennyiben a Megrendelő véleményeltérést igazol vissza, úgy ezt a visszaigazolást új 

ajánlatnak kell tekinteni. 

 

16.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezései, valamint a 

gazdálkodó szervezetek vállalkozási szerződéseiről, árfolyamairól és árképzéséről 

szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók. Felek a vitás kérdéseket személyes 

tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Esetleges peres eljárásnál a Székesfehérvári 

Járásbíróságot tekintik illetékesnek. 

 

17.) Jelen szerződés a szerződő felek egybehangzó véleménye alapján cégszerű 

aláírásukkal ellátva jött létre. 

 

18.) Adatvédelmi rendelkezések 

Felek aláírásra jogosult képviselői a szerződés aláírásával tudomásul veszik és 

kifejezetten elfogadják, hogy a szerződő partner jogosult az aláírásra jogosult 

képviselőnek, valamint a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt természetes 

személynek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait nyilvántartásba 

venni és kezelni. A hozzájárulás az EU általános adatvédelmi rendeletének 4. cikk 2. 

pontja szerinti adatkezelés teljes folyamatát magában foglalja, beleértve az adatok 

hatóságok, tulajdonos önkormányzatok, valamint a feleket képviselő jogi képviselők 

részére való rendelkezésre bocsátását is, illetve az ISO által előírt beszállítói 

nyilvántartásba való rögzítését és kezelését. 

A Fejérvíz ZRt. részletes adatvédelmi tájékoztatója www.fejerviz.hu/adatvedelem 

oldalon található. 

 

 

Székesfehérvár, 2018. június ….. 

 

 

 

 

 

 

Viplak Tibor László     

polgármester   FEJÉRVÍZ ZRt. 

Megrendelő   Fővállalkozó 
 

 

 

 

 

Záradék: A megállapodást Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2018. (VI. 18.) 

számú határozatával hagyta jóvá. 

http://www.fejerviz.hu/adatvedelem






S Ü R G Ő S S É G I  I N D Í T V Á N Y  

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2018. június 18. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. június 18. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás alapján a „Külterületi utak szilárd 

burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen 

elnevezésű pályázat keretein belül történő műszaki ellenőr kiválasztása 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző 

 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 

Tisztelt Testület! 

 

Sürgősségi tárgyalással történő megtárgyalást indokolja az építőipari kivitelezési tevékenységről 

szóló 191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 16. § szerinti műszaki ellenőr alkalmazásának feltételiről 

szóló előírásai. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet külön szabályokat állapít meg a tervezésre, illetve a kivitelezésre vonatkozóan, továbbá - 

ahogy az a rendelet szerkezeti felépítéséből is következik - nyomatékosítja, hogy építési beruházás 

esetén a tervező kiválasztására, valamint az építési műszaki ellenőr megbízására irányuló eljárás 

minden esetben megelőzi a kivitelező kiválasztására irányuló eljárást.  

A mai napon a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás alapján a „Külterületi utak szilárd 

burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen elnevezésű 

pályázat keretein belül történő projektmenedzsmenti szolgáltatást, közbeszerzési eljárást, 

tájékoztatás és nyilvánosság szolgáltatást végző társaság kiválasztása tárgyú előterjesztés során 

kiválasztásra kerül projektmenedzsment, a tájékoztatást és nyilvánosságot végző társaság, továbbá a 

közbeszerzési eljárást végző szakember. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

kivitelezési kormányrendelet) 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelező építési műszaki ellenőrt 

megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha az építési beruházás a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik. A 

„Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés 

Enyingen” elnevezésű pályázat keretein az enyingi 0141 és 016 hrsz.-ú utak kivitelezési 

munkálataira vonatkozó társaság kiválasztása a közbeszerzési eljárás keretein belül történik. 

A fentiek figyelembevételével a kivitelezési kormányrendelet 16.§ (1) bekezdése alapján a 

beruházás során műszaki ellenőr alkalmazása szükséges. 

 

 



Az Önkormányzat 9 társaságot (műszaki ellenőrt) keresett meg, melyek közül 4 ajánlat érkezett az 

Önkormányzat részére. Mind a négy ajánlat az ajánlattételi határidőn belül (2018. június 18. 10.00 

óra) érkezett. A beérkezett ajánlatok érvényes ajánlatok: 

 

Ajánlatadó Megnevezés Nettó ár  Áfa  Bruttó ár  Összesen 

Neve Címe   (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) 

Ökobau 

Kft. 

8600 Siófok, 
Vak Bottyán u. 

38. 

Előkészítési feladatok a 

közbeszerzési eljárás során  az 
ajánlatkérő 2. pontja szerint 

120 000 32 400 152 400 

996 950 

Építési beruházás (kivitelezési 

eljárás) során az ajánlatkérő 2. 

pontja szerint  

665 000 179 550 844 550 

Édes 
Gergely ev. 

8000 

Székesfehérvár, 
Horváth István 

út 20. 

Előkészítési feladatok a 

közbeszerzési eljárás során az 
ajánlatkérő 2. pontja szerint 

200 000 0 200 000 

490 000 
Építési beruházás (kivitelezési 

eljárás) során az ajánlatkérő 2. 
pontja szerint  

290 000 0 290 000 

Véghelyi 

Gábor ev. 

8248 
Nemesvámos 

Pap I. utca 33. 

Előkészítési feladatok a 

közbeszerzési eljárás során az 

ajánlatkérő 2. pontja szerint 

60 000 0 60 000 

520 000 
Építési beruházás (kivitelezési 
eljárás) során az ajánlatkérő 2. 

pontja szerint  

460 000 0 460 000 

Kiss 

Gergely és 
KTG Aqua 

Kft. 

8200 

Veszprém, 
Stromfeld A. 

utca 4. 10/58. 

Előkészítési feladatok a 
közbeszerzési eljárás során az 

ajánlatkérő 2. pontja szerint 

950 000 256 500 1 206 500 

5 334 000 
Építési beruházás (kivitelezési 

eljárás) során az ajánlatkérő 2. 
pontja szerint  

3 250 000 877 500 4 127 500 

Felhívom a tisztelt Képviselő-testület figyelmét az ajánlatkérő 8. pontjára, mely szerint az értékelés 

során a teljes vállalási ár (Előkészítési feladatok a közbeszerzési eljárásra és az Építési beruházásra 

/kivitelezési eljárás/ vonatkozóan együttesen) kerül értékelésre. Ezért a beérkezett érvényes ajánlatok 

közül a legkedvezőbb ajánlat Édes Gergely ajánlata. A műszaki ellenőr díja a tárgyi pályázat 

költségvetéséből kerül finanszírozásra. 
 

Kérem, a határozati javaslat szíves elfogadását! 

 

1. Előzmények 

A pályázati felhívás alapján két célterületre van lehetősége Enying Város Önkormányzatának 

(továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot benyújtani. Az 1. célterület a külterületi helyi közutak 

fejlesztése, maximum 100 millió forint összegig; a 2. célterület esetén önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

valósulhat meg, maximum 10 millió forint összegig.  

Pozitív elbírálás esetén a megítélt támogatás 50 %-a igényelhető meg támogatási előlegként. A 

pályázat fenntartási kötelezettség a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 év.  A támogatási 

kérelem benyújtásának határideje 2017.01.06 napjától 2019.01.07 napjáig történhet meg, több 

részhatáridővel. 



A pályázat nem 100 % támogatott. A pályázati felhívás 5.3 pontja alapján a kedvezményezett 

járások besorolásáról szóló a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. és 3. melléklet alapján Enying 

fejlesztendő járásnak minősül, ezért maximum 90 % támogatást kaphat. A fennmaradó 10 % önrészt 

az Önkormányzatnak kell biztosítani.  

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 26/2017. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet (SzMSz.) 

- A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 

- Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 

-  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 

-  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

-  Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  

A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás alapján a „Külterületi utak szilárd burkolattal történő 

ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen elnevezésű pályázat költségvetése 

 

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet 

- mellékletben 

 

5. Melléklet 

- ajánlatkérő 

- ajánlatok 

 

Enying, 2018. június 18. 

 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 



 

HATÁROZATI JAVASLATOK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának___/2018. 

(VI.18.) határozata a Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz 

kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen elnevezésű pályázat keretein belül műszaki ellenőr 

kiválasztása: 

A Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

„A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat 

2. megbízza a Édes Gergelyt (8000 Székesfehérvár, Horvát István út 20.) a 2018. június 15. 

napján kelt ajánlata alapján, a „Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és 

útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen” elnevezésű pályázat keretein belül az 1. 

célterület tekintetében, a műszaki ellenőri tevékenység lebonyolításával, 

3. a 2. pontban meghatározott szolgáltatás ellátására az előkészítési feladatok a közbeszerzési 

eljárás során nettó 200.000,- forintot és az építési beruházás (kivitelezési eljárásnál) nettó 

290.000,- forint, azaz összesen nettó 490.000,- forintot biztosít a pályázat terhére. 

4. felkéri és egyszersmind felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő szerződés 

önkormányzat nevében történő megkötésére.” 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester 

Határidő:  a közbeszerzési eljárás megindításáig 

 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2018.(VI.18) határozata a 

Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó 

gépbeszerzés Enyingen elnevezésű pályázat keretein belül projektmenedzser, közbeszerzési 

szakember és tájékoztatás-nyilvánosság szolgáltatást végző Kft. kiválasztása: 

A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat 

2. megbízza a Édes Gergelyt (8000 Székesfehérvár, Horvát István út 20.) a 2018. június 15. 

napján kelt ajánlata alapján, a „Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és 

útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen” elnevezésű pályázat keretein belül az 1. 

célterület tekintetében, a műszaki ellenőri tevékenység lebonyolításával, 

3. a 2. pontban meghatározott szolgáltatás ellátására az előkészítési feladatok a közbeszerzési 

eljárás során nettó 200.000,- forintot és az építési beruházás (kivitelezési eljárásnál) nettó 

290.000,- forint, azaz összesen nettó 490.000,- forintot biztosít a pályázat terhére. 

4. felkéri és egyszersmind felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő szerződés 

önkormányzat nevében történő megkötésére. 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester 

Határidő:  a közbeszerzési eljárás megindításáig 
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1. számú melléklet 
Enying Város Önkormányzata részére 
8130 Enying, Kossuth L. u. 26. 
(adószám: 15727385-2-07) 

AJÁNLATI ADATLAP 
„Árajánlat – Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés 

Enyingen” műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyban 
 

Árajánlattevő adatai: 
Árajánlattevő neve: Édes Gergely egyéni vállalkozó 
Árajánlattevő címe: 8000, Székesfehérvár, Horvát István út 20. 
Árajánlattevő cégjegyzékszáma: 52101171 
Belföldi adószáma: 68685205-1-27 
Pénzforgalmi jelzőszám: Magnet Bank 16200151-00221333 
Képviselő neve, beosztása: Édes Gergely 

 
A kapcsolattartó adatai: 

Kapcsolattartó személy neve: Édes Gergely 
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil 
száma: 

20 371 68 33 

Kapcsolattartó személy e-mail címe: edesgergely@yahoo.com 
 
Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 
 

Megnevezés Nettó ár (Ft) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft) 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

Előkészítési feladatok a 
közbeszerzési eljárás során  

az ajánlatkérő 2. pontja 
szerint 

200.000 Ft 0 Ft (Áfa-mentes 
vállalkozás) 200.000 Ft  

Építési beruházás 
(kivitelezési eljárás) során az 
ajánlatkérő 2. pontja szerint  

290.000 Ft  0 Ft (Áfa-mentes 
vállalkozás)  290.000 Ft   

Összesen 
   490.000 Ft 0 Ft (Áfa-mentes 

vállalkozás)  490.000 Ft  

 
Műszaki ellenőr neve: Édes Szilárd okleveles építőmérnök, műszaki ellenőr 
Műszaki ellenőr kamarai regisztrációs száma: 07-0121, 07-51147 
Az árajánlat érvényessége: 90 nap 
 
Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk 
(vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket 
elfogadjuk. 
 
Székesfehérvár, 2018. 06. 15.       

 
…………………………………………  

cégszerű aláírás 
bélyegző 
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2. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI, ILLETVE A 
MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL 

 
 

Alulírott  Édes Gergely , mint a(z)  Édes Gergely egyéni vállalkozó  ajánlattevő 
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az „Külterületi utak szilárd burkolattal történő 
ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen” elnevezésű pályázatra vonatkozó 
Árajánlatkérés (műszaki ellenőri szolgáltatás) során, ezennel felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy 
 

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn, 
- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet, 
- Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai 

feltételeknek, 
- Társaságunk az árajánlatkéréshez viszonyítva 1 évnél régebben végzi tevékenységét. 

 
 
 
 
 

Székesfehérvár, 2018. 06. 15. 
 
 
 

 
 
 

cégszerű aláírás 

 PH 
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1. számú melléklet 

Enying Város Önkormányzata részére 

8130 Enying, Kossuth L. u. 26. 

(adószám: 15727385-2-07) 

AJÁNLATI ADATLAP 

„Árajánlat – Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés 

Enyingen” műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyban 

 

Árajánlattevő adatai: 

Árajánlattevő neve: ÖKOBAU KFT. 

Árajánlattevő címe: 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38. 

Árajánlattevő cégjegyzékszáma: Cg: 14-09-001424 

Belföldi adószáma: 10490086-2-14 

Pénzforgalmi jelzőszám: 11743040-24900856 

Képviselő neve, beosztása: Mayer Viktor ügyvezető 

 

A kapcsolattartó adatai: 

Kapcsolattartó személy neve: Mayer Viktor 

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil 

száma: 
+36 30 209 5377 

Kapcsolattartó személy e-mail címe: mayerv@okobau.hu 

 

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 

 

Megnevezés 
Nettó ár 

(Ft) 
Áfa (Ft) 

Bruttó ár 

(Ft) 

Műszaki 

ellenőri 

szolgáltatás 

Előkészítési feladatok a 

közbeszerzési eljárás során  

az ajánlatkérő 2. pontja 

szerint 

120.000   32.400  152.400 

Építési beruházás (kivitelezési 

eljárás) során az ajánlatkérő 

2. pontja szerint  

 665.000 179.550   844.550 

Összesen 

  
 785.000  211.950  996.950 

 

Műszaki ellenőr neve: Mayer Tibor 

Műszaki ellenőr kamarai regisztrációs száma: ME-KÉ-MMK-14-50177/2019. 

 

Az árajánlat érvényessége: 90 nap 

 

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk 

(vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket 

elfogadjuk. 

 

Kelt: Siófok, 2018. 06. 15.  
 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 

bélyegző 
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2. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI, ILLETVE A 

MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL 

 

 

Alulírott Mayer Viktor , mint a(z) Ökobau Kft (8600 Siófok, Vak B. u. 38) ajánlattevő 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az „Külterületi utak szilárd burkolattal történő 

ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen” elnevezésű pályázatra vonatkozó 

Árajánlatkérés (műszaki ellenőri szolgáltatás) során, ezennel felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy 

 

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn, 

- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet, 

- Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai 

feltételeknek, 

- Társaságunk az árajánlatkéréshez viszonyítva 1 évnél régebben végzi tevékenységét. 

 

 

 

 

 

Kelt: Siófok, 2018. 06. 15. 

 

 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 PH 

 

 





















Mayer Tibor 
Kamarai számok: 

 14-0437, 14-50177 

Végzettségek: 

 közlekedésépítési mérnök 

Cím: 

 8600 Siófok Kandó K. utca 16. I. em. 3. 

Telefonszám: 

 84/310-570, 06/30/927-3638 

E-mail: 

 okobau@enternet.hu 

Engedélyek: 

MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2019.12.31) 

Th-korlátozott - Hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti (2019.12.31) 

ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (2019.12.31) 

MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2019.12.31) 

KÖ-korlátozott - Közlekedésmérnöki (2019.12.31) 

MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése (2019.12.31) 

VZ-korlátozott - Vizimérnöki (2019.12.31) 

 

Édes Szilárd 
Kamarai számok: 

 07-0121, 07-51147 

Végzettségek: 

 okl. építőmérnök 

Cím: 

 8000 Székesfehérvár Horvát I. utca 20. 

Telefonszám: 

E-mail: 

Engedélyek: 

MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2023.05.19) 
KÉ-HA - Hajózási építmények tervezése (2023.05.19) 
ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (2023.05.19) 
KÉ-K - Közúti építmények tervezése (2023.05.19) 
KÉ-L - Légiközlekedési építmények tervezése (2023.05.19) 
ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése (2023.05.19) 
MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése 
(2023.05.19) 
ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése 
(2023.05.19) 
KÉ-VA - Vasúti építmények tervezése (2023.05.19) 
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2023.05.19) 
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Véghelyi Gábor 
Kamarai számok: 

 19-0907, 19-5172 

Végzettségek: 

 éme II. (é) épület okj 52580103, éme II. (m) okj 52580103 -mélyépítés és mélyépítési műtárgyak-, 

építőmérnök, útépítő technikus 

Cím: 

 8248 Nemesvámos Pap István utca 33. 

Telefonszám: 

 30/95-99-021 

E-mail: 

 besztgabor@vnet.hu 

Engedélyek: 

MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2020.07.01) 

ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (2020.02.18) 

ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése (2020.02.18) 

ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése (2020.02.18) 

ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2020.02.18) 

MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2020.07.01) 

 

Kiss Gergely 
Kamarai számok: 

 19-05996 

Végzettségek: 

 építőmérnök 

Cím: 

 8200 Veszprém Stromfeld A. u. 4 10/58. 

Telefonszám: 

E-mail: 

 kg.mernok@gmail.com 

Engedélyek: 

MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2020.07.10) 

ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (2021.02.08) 

MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2020.07.10) 

ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése (2021.04.14) 

MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése (2020.07.10) 

ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése (2021.04.14) 

ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2021.04.14) 

MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2020.07.10) 
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