
















Előterjesztés 
 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. augusztus 25. napján tartandó 
nyílt, önálló ülésére 

 
 
Napirendi pont: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi II. félévi 
ülésterve 
Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a 

képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

számú, de évente legalább hat ülést tart. 

 

Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők 

egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a 

testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a 

testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, 

helyszínének és napirendjének meghatározásával. 

 

Az Mötv. 54. §-a szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 

a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, 

kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 

 

A konkrét napirendi pontok mellett természetesen előre nem tervezhető, jogszabályi 

változásokból eredő, de a testület döntését igénylő előterjesztések megtárgyalására is sor 

kerülhet. Egyes váratlan, előre nem látható körülményekből adódóan rendkívüli ülés 

megtartása válhat indokolttá, melyekről időközben tájékoztatjuk majd a Képviselő-testületet.  

 

A korábbi évek gyakorlatának és tapasztalatainak megfelelően előkészítettük a Képviselő-

testület 2022. II. félévi üléstervét, melynek megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti 

elfogadását kérem.  

 
Hajmáskér, 2022. augusztus 18. 
 
       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 
           jegyző 



Határozati javaslat: 
 
……/2022. (VIII. 25.) határozata 
 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Sóly Község 

Önkormányzata 2022. II. félévi üléstervét. 

Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: azonnal 



 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. II. félévi ülésterve 
 

 

Augusztus 
 
I./Együttes testületi ülés Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületével 
Napirend: 
 
 
1.) Közös fenntartású intézmények 2021. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 
 
2.) A közös önkormányzati hivatalban 2022. évben igazgatási szünet elrendeléséről, 
valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről 
Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 
 
3.) Vegyes ügyek 
 
II./Önálló ülés 
Napirend: 
 
1.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének vagyonáról és a v agyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 

2.) 14.11-03601-1-001-00-15 Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer víziközű-vagyon 

vagyonértékelésének aktualizálása. 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 

3.) Az önkormányzat 2022. II. félévi üléstervének jóváhagyása 

            Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

 

4.) Civil szervezetek pályázat 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 

5.) Vegyes 

 
Szeptember 
 
I./Önálló ülés 
Napirend: 
 
 
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
2.) Tájékoztatás a helyi adók 2022. évi bevételeiről 
Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 
 
3.) Beszámoló Sóly település közbiztonságának helyzetéről 
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság 
 
4.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvételről 



Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 
 
3.) Ajánlattételi felhívás a község hóeltakarítási munkálataira 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
4.) Vegyes ügyek 
       
 
Október 
 
I./Önálló ülés 
Napirend: 
 
1.) A település hóeltakarítási munkálatra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
2.) Szociális tűzifa támogatás elosztásáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 
 
3.) Vegyes ügyek 
       
 
November 
 
I./Együttes testületi ülés 
Napirend: 
 
1.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 
 
 
II./Önálló ülés 
Napirend:  
 
1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester  
  
2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 
 
3.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének koncepciója 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
4.) Tájékoztatás az önkormányzat 2022. III. negyedévi költségvetés helyzetéről 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 
5.) Vegyes ügyek 
      
 
December 
 
I./Önálló ülés 
Napirend: 



 
1.) 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 
 
2.) Vegyes ügyek 
      
 
Sóly, 2022. augusztus 18. 
 
         Kaptur József s.k. 
             polgármester 
 

 



Előterjesztés 

 

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása 
 

Felelős: Kaptur József polgármester 

 

Az Önkormányzat 2012. évben alkotta meg az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletét, amely a 
vagyonnal való rendelkezés, gazdálkodás egyik alappillérét jelenti.  

A rendelet felülvizsgálata vált szükségessé, mert az Önkormányzat több területet értékesített és 
kíván értékesíteni, valamint új építési telkek kerültek kialakításra. 

 A Sóly 202/1 és 202/2 hrsz. ingatlan értékesítésre került, így azok törlése szükséges. A Sóly 
60 hrsz. alatti ingatlannál telekosztás során 7 építési telek lett kialakítva, így a Sóly 60 hrsz. 

törlése és 60/1-60/8 hrsz. betétele szükséges a vagyonrendeletbe az üzleti vagyonba. 

Sóly Község Önkormányzat tulajdonában lévő Sóly 194 hrsz alatti „beépítetlen terület” 

megnevezésű korlátozottan forgalomképes terület üzleti vagyonba való áttétele szükséges. Az 

Önkormányzat értékesíteni kívánja a területet. 

 

Sóly, 2022.08.18. 

 

       Kaptur József  
       polgármester 
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és az 1–3. melléklethez  

Módosító rendelkezéseket határoz meg. 

A 2. §-hoz  

A rendelet hatályba lépő és hatályt vesztő rendelkezéseket határozza meg. 
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Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (V. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

(tervezet) 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) 
pontjában, (4) bekezdés, 6. § (5)-(6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) 
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában, 109. § 
(4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a 
továbbiakban: Áht.) 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (V. 1.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (V. 1.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2021. (V. 1.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 27-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 
 

 

 

.......................................... ....................................... 
Kaptur József 
polgármester 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Sóly, 2022. ………... 

 

....................................... 
dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet 

FORGALOMKÉPTELEN VAGYON 

Sorsz. Helyrajzi 
szám 

Megnevezés Utca terület 
(m2) 

1  Árok Névtelen utca  

2  Buszváró 97   

3  Temető kerítés temető  

4 03/6 Saját használatú út  340 

5 5 Árok Névtelen utca 3643 

6 7 Közterület Névtelen utca 3030 

7 9/6 Saját használatú út Névtelen utca 221 

8 11/7 Saját használatú út Névtelen utca 1178 

9 11/9 Saját használatú út Névtelen utca 524 

10 11/12 Saját használatú út Névtelen utca 5183 

11 11/14 Saját használatú út Névtelen utca 2808 

12 11/24 Saját használatú út Névtelen utca 3885 

13 11/41 Út Névtelen utca 840 

14 11/59 Külterületi út Névtelen utca 4827 

15 11/71 Külterületi út Névtelen utca 1849 

16 12 Temető Névtelen utca 7267 

17 16 Saját használatú út Névtelen utca 8707 

18 17/4 Út Névtelen utca 1907 

19 19/11 Út Névtelen utca 4249 

20 19/21 Saját használatú út Névtelen utca 4091 

21 19/37 Út Névtelen utca 225 

22 20 Saját használatú út Névtelen utca 16706 

23 24 Árok Névtelen utca 209 

24 24/2 Saját használatú út Névtelen utca 6308 

25 26 Közterület Névtelen utca 179 

26 27 Árok Névtelen utca 336 

27 27/2 Út Névtelen utca 7548 

28 27/21 Saját használatú út Névtelen utca 1936 

29 28/2 Saját használatú út Névtelen utca 1062 

30 29 Külterületi út Névtelen utca 2507 

31 31 Közút Bekötő út 1822 

32 33 Dögtér Névtelen utca 95 

33 37/ Saját használatú út Névtelen utca 17986 

34 37 Közterület Zrínyi utca 870 

35 38/2 Saját használatú út Névtelen utca 19046 

36 41/4 Saját használatú út Névtelen utca 14144 
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37 41/8 Saját használatú út Névtelen utca 5889 

38 42 Saját használatú út Névtelen utca 1584 

39 44/19 Saját használatú út Névtelen utca 2523 

40 46 Saját használatú út Névtelen utca 4390 

41 047/2 Saját használatú út  309 

42 49 Árok Névtelen utca 605 

43 52/15 Közút Fenyves utca 7890 

44 60/1 Közterület Petőfi utca 7800 

45 68 Közterület Sólyom köz 1029 

46 88 Temető Névtelen utca 2080 

47 89 Temető (református) Névtelen utca 6101 

48 90 Csapadékcsatorna Kossuth utca  

49 90 Turisztikai tábla Kossuth utca  

50 90// Járda Emlékmű körül 26 

51 90/1 Buszváró Kossuth utca 5869 

52 90/3 Járda Kossuth utca 1373 

53 90/4 Járda Kossuth utca 320 

54 90/5 Utca Kossuth utca 304 

55 101/1 Árok Névtelen utca 347 

56 101/3 Árok Névtelen utca 6031 

57 169 Árok Névtelen utca 140 

58 171 Árok Névtelen utca 233 

59 189 Kiépítetlen utca Névtelen utca 1153 

60 190 Utca Vasút utca 4798 

61 196 Árok Névtelen utca 902 

62 197 Közút Névtelen utca 482 

63 198 Közút Vasút utca 161 

64 200 Árok Névtelen utca 222 

65 218 Árok Névtelen utca 2778 

66 240 Kivett közterület Történelmi 
emlékhely 

1472 

67 245 Közterület  903 

68 246// Kapubejárók Névtelen utca 40 

69 252 Árok Vasút utca 516 

70 270 Közterület Kossuth utca 3918 

71 271 Közterület Kossuth utca 991 

72 288 Árok Névtelen utca 775 

73 291/6 Közút Vasút utca 135 

74 291/8 Közút Vasút utca 148 

75 305/15 Utca Kossuth utca 540 

76 321 Kivett út Erdőalja utca 11957 

77 1001/4 Saját használatú út Zártkert 588 

78 1007 Saját használatú út  1153 
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79 1025/1 Közút Zártkert 2221 

80 1053 Közút Zártkert 2403 

81 1068 Közút  1480 

82 1093 Közút Zártkert 290 

83 1111 Közút Zártkert 3127 

84 1133 Út Zártkert 484 

85 1151 Közút Zártkert 878 

86 1152 Közút Zártkert 938 

87 1173/18 Saját használatú út Zártkert 787 

88 1176/4 Kivett rét és út  288 

89 1177/5 Kivett rét  464 

90 1185/8 Saját használatú út Zártkert 237 

” 
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2. melléklet 

„2. melléklet 

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON 

Helyrajzi 
szám 

Megnevezés Utca terület 
(m2) 

Önk.tul. (%) 

 Buszváró 2 db Kossuth utca  100 

07 Rét  5631 100 

011/67 Sajáthasználatú út Külterület 3169 100 

34 gyep /legelő/ Névtelen 496 100 

35 szántó Névtelen 4576 100 

44/21 Külterület /szántó/ Névtelen 2145 100 

048 Vízmű  165 100 

168 Beépítetlen terület Séd patak melletti 
terület 

1325 100 

170 Beépítetlen terület Séd patak melletti 
terület 

153 100 

175 Beépítetlen terület Névtelen 167 33 

180 Beépítetlen földterület  147 100 

181/2 Beépítetlen terület 189. hrsz. út mellett 194 11 

184 Beépítetlen terület 189. hrsz. út mellett 581 14 

199 Beépítetlen terület Vasút utca 424 100 

246 Polgármesteri Hivatal – 
Civil ház 

Kossuth u. 57. 301 100 

247 Tűzoltószertár Kossuth utca 50 100 

254 Művelődési ház Kossuth u. 55. 1278 100 

254// Járda Művelődési ház 
előtt 

Kossuth utca 55 255 100 

271// Park Kossuth utca 10 100 

291/7 Sporttelep Vasút utca 2100 100 

” 
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3. melléklet 

„3. melléklet 

ÜZLETI VAGYON 

Helyrajzi 
szám 

Megnevezés Utca terület 
(m2) 

Önk.tul. (%) 

60/2 Kivett beépítetlen 
terület 

 849 100 

60/3 Kivett beépítetlen 
terület 

 812 100 

60/4 Kivett beépítetlen 
terület 

 775 100 

60/5 Kivett beépítetlen 
terület 

 738 100 

60/6 Kivett beépítetlen 
terület 

 701 100 

60/7 Kivett beépítetlen 
terület 

 708 100 

60/8 Kivett beépítetlen 
terület 

 704 100 

194 Beépítetlen terület 189. hrsz. út mellet 631 100 

 















ELŐTERJESZTÉS 
 

 Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. augusztus 25. napján megtartásra 
kerülő nyílt, önálló ülésére 

 
Tárgy: Pályázat kiírása helyi civil szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Sóly Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan 2020. évben is támogatni kívánja a 
helyi civil szervezeteket. 
 
A helyi civil szervezetek támogatását Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
5/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete szabályozza. 
 
Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 400.000 Forint lett elkülönítve a 
helyi civil szervetek támogatására. 
 
A pályázatok benyújtási határidejéről a Képviselő-testület dönt. 
 
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, illetve dönt az egyes civil 
szerveteknek nyújtandó támogatás összegéről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Pályázat kiírása helyi civil szervezetek 
támogatására” szóló előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen, illetve a 
pályázatok beadási határidejéről dönteni szíveskedjen. 
 
 
Sóly, 2022. augusztus 18. 
 
 
                                                                                                     Kaptur József 
                                                                                                     polgármester 
 

 
 

Határozati javaslat 
……/2022 (VIII. 25.) határozat 

 
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a helyi 
civil szervezetek támogatására a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, 
egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 5/2015. (II. 
27.) önkormányzati rendelet alapján. 
A pályázat benyújtási határideje 2022. szeptember 26. (hétfő) 16:00 óra. 

 
Felelős: Kaptur József polgármester 
Határidő: azonnal 
 



 
8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061 

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006 

Adóig. szám: 11338024-2-19 
Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133 

Web: http://www.bakonykarszt.hu 

E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu 

 

Üzemegységek: 
8400 Ajka, Fő út 62.Tel.: 88/411-141, Fax: 88/312-567 8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/471-444 

8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C. Tel.: 88/411-141  8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061 

8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 88/411-141 8420 Zirc, Bakonybéli út 5. Tel.: 88/411-141 

00000073 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 

 

A BAKONYKARSZT Zrt., mint az Önök településén víziközmű szolgáltatást végző Társaság, jövőjét 
jelentősen meghatározó döntés elé került. A fennálló lehetőségek közül Önöknek, mint Társaságunk 
tulajdonosainak rövid időn belül, közösen kell választani, továbbá egy hosszú távra meghatározó döntést 
hozni. Ezzel kapcsolatban kívánom Önöket tájékoztatni az alábbiakban. 
 

1. A Társaság jelenlegi helyzetének ismertetése: 
 

A BAKONYKARSZT Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 
meghatározottak alapján, mint szolgáltató látja el - az Önkormányzattal, mint Ellátásért felelőssel kötött 
üzemeltetési szerződés alapján - a szolgáltatási területén az ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatást 

úgy, hogy a víziközművek az Ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonát képezik. 
A BAKONYKARSZT Zrt. az Önkormányzatokkal korábban megkötött üzemeltetési szerződésben 
foglaltak szerint működik, végzi a rábízott szolgáltatási feladatokat.  
 

Az utóbbi években a BAKONYKARSZT Zrt. gazdasági helyzete és lehetőségei jelentős mértékben 
megromlottak, erről a Vezérigazgató Úr Önöket a 2022. május 18-án megtartott Közgyűlésen részletesen 
tájékoztatta.  
Gazdálkodásunkat már az elmúlt években is jelentősen nehezítették alapvetően a több mint 10 éve 
változatlan szolgáltatási díjak, valamint az időközben bevezetésre került külön adók (pl.: közműadó). A 
nehéz helyzetet az idei évtől súlyosbítja az évtizedek óta nem tapasztalt jelentős infláció. Az energia-, a 

nyers- és alapanyagárak mérhetetlen drágulása, valamint egyes anyagok hiánya miatt fellépő beszerzési 
nehézségek, továbbá az €/Ft árfolyam elszabadulása komoly finanszírozási problémákat vetít előre. 
Emellett Európa gazdasági helyzetét jelentősen befolyásoló orosz-ukrán háborús helyzet sem javul, a 
konfliktus rendeződéséről még a szakértők sem tudnak érdemben nyilatkozni, tehát várhatóan hosszabb 
távon kell számolnunk ezek negatív gazdasági hatásaival.  
 

A COVID-19 járvány kezelése és a gazdaságok 2021. évi újraindítási kísérletei a világpiacon hatalmas 
fellendülést idéztek elő. Ez a fellendülés hirtelen jelentős túlkeresletet generált, így már 2021. évben 
alapanyaghiányokat, sőt a földgáz és a villamos energia soha nem látott áremelkedését okozta. 
A BAKONYKARSZT Zrt. a villamos energia áremelkedését már a 2021. évben lefolytatott, 2022-es évre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások során megérezte. A világpiaci helyzetet még tovább súlyosbította az 
„Orosz-Ukrán konfliktus” 2022. februárjától, miáltal a korábban szárnyaló földgáz és villamos 
energiaárak 2022. tavaszára az egekbe emelkedtek.  

Tárgy: A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatóság elnökének tájékoztatója 

 

Önkormányzat 

 

5724/2022.  

Nálunk Önöknél Postázás módja: 
Ügyintéző: 

Ügyiratszám: 

„HK” 



 

A víziközmű szolgáltatás területén - így a BAKONYKARSZT Zrt. esetében is - a legjelentősebb 
beszerzésnek egyértelműen a villamos energia beszerzése tekinthető. A Társaság minden tőle telhetőt 
megtett, illetve megtesz annak érdekében, hogy úgy 2022. évre, mint 2023. évre a villamos energiát 
biztosítsa. A 2022. évre szükséges villamos energia mennyiséget 63,45 Ft/kWh nettó egységáron sikerült 
a BAKONYKARSZT Zrt-nek megvásárolnia, ami a 2021. évre szóló villamosenergia ár háromszorosa. 
Ez a jelentős többletköltség a felhasználókra jogszabályi kötöttség miatt nem hárítható át - így a 
bevételeink nem növelhetőek -, ami önmagában már az idei évben is a Társaság működőképességének, 
fenntarthatóságának határait feszegeti.  
 

A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága az idei év nyár elején elindította a 2023. évre vonatkozó villamos 
energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárását. Az eljárásra két ajánlattevő jelentkezett, 194,- 
Ft/kWh, illetve 273,- Ft/kWh ajánlattal. Mindkét ajánlat hiányos volt, a hiánypótlási felszólításnak egyik 
ajánlattevő sem tett eleget, így az eljárást a bírálóbizottság érvénytelennek nyilvánította.  
Annak ellenére, hogy az ajánlatok érvénytelenek, már most következtetések vonhatók le azzal 
kapcsolatban, hogy 2023. évben milyen villamos energia egységárakkal lehet számolni.  
 

Sajnos egyértelműen kijelenthető, hogy a villamos energiaár ilyen szintű emelkedése (közel 4 
milliárd forint többlet költség csak a villamos energia ár miatt!), illetve az infláció miatti egyéb 
beszerzések jelentős áremelkedése következtében a Társaság működése a jövő esztendőre 
vonatkozólag veszélybe került, ezáltal alapvető szerződéses feladatainak ellátása elháríthatatlan 
akadályokba fog ütközni! 
 

 

 

2. Az Ellátásért felelős Önkormányzatok lehetőségei: 
 

2.1. Tulajdonosi tőkeemelés – tulajdonosi szerkezet nem változik -: 
 

Jogszabályi lehetőség van arra, hogy az Ellátásért felelősök, - a Társaság pénzügyi helyzetének 
javítása érdekében - a BAKONYKARSZT Zrt-be pótbefizetéseket eszközölhetnek, azonban az az 

Önkormányzatok jelenlegi helyzetében ez nem reális alternatíva.  
 

Mára tudottá vált az is, hogy a Magyar Állam - amennyiben a BAKONYKARSZT Zrt. önkormányzati 
tulajdonban marad a továbbiakban is – anyagi segítséget nem tud nyújtani, a Társaság veszteségét nem 
finanszírozza.  
 

 

2.2. Integráció – tulajdonosi szerkezet változik -: 
 

A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2021. 06. 13-i módosítása lehetőséget 
teremtett arra, hogy integrációs program keretében a víziközműszolgáltatást, mint önkormányzati 
közfeladatot az Ellátásért felelősök az állam részére önkéntesen, ingyenesen átadhatják. A törvény 
módosítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok és a tulajdonukban működő szolgáltatók 
(BAKONYKARSZT Zrt.) a közszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyont és az azzal járó feladatokat, azaz az 
Ellátásért felelősi jogkört az Állam részére átadhatják, ezzel az állami integrációs folyamatban részt 
vehetnek. Ebben az esetben az Állam ázsiós tőkeemeléssel segíti meg a Társaságot, biztosítja a társaság 
működését 2022. év végéig.  
 

Az integrációs program lehetőséget biztosít arra is, hogy az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt-nél 
fennálló tulajdonrészét (részvényét) ingyenesen átruházhatja az Államra. Az Állam elsődleges 2022-ben 

végrehajtandó célja a többségi önkormányzati tulajdonú társaságokban legalább 5%-os tulajdonrész 
megszerzése, és ezt követően egy ázsiós tőkeemeléssel 2022. év végig a víziközmű-szolgáltatás jelen 
keretek közötti folyamatos biztosítása.  
A víziközmű vagyon az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozik, az 
önkormányzati képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat, így testületi döntést kell hozni 



 

magáról a programban való részvételről, majd ezt követően külön megállapodásokat kell kötni a 
víziközmű vagyon és működtető vagyon, valamint a fel nem használt fejlesztési források államra történő 
ingyenes átruházásáról, továbbá a Vksztv. által biztosított kereteken belül az önkormányzattal 
szolgáltatási jogviszonyban álló társaságban fennálló tulajdoni részesedés állam javára történő 
átruházásáról. 
 

Az integrációs folyamatról részletes tájékoztatást a Nemzeti Vízművek, mint az integráció 
lebonyolításáért felelős társaság honlapján lehet kapni: https://nemzetivizmu.hu/integracio/ 

 

Ahhoz, hogy az integrációs programban való részvétel feltételei megteremtődjenek, szükséges a 

Polgármester Asszonynak/Polgármester Úrnak előzetes szándéknyilatkozatot tenni a Nemzeti 
Vízművek Zrt. irányába arról, hogy az integrációs folyamatban részt kívánnak venni.  
 

A szándéknyilatkozatot, mely a fent jelzett honlapon is megtalálható - természetesen ez csak egy előzetes 
felméréshez kell és nem helyettesíti a képviselőtestületi döntést – levelünkhöz mellékeljük.  
 

Kérem, a kitöltött előzetes nyilatkozatot - amennyiben a csatolt nyilatkozatban foglaltakkal egyetért - 

2022. augusztus 29-éig a BAKONYKARSZT Zrt-nek kitöltve, aláírva elektronikusan juttassa el, hogy 
azokat együttesen tudjuk a Nemzeti Vízművek részére megküldeni. 
 

Amennyiben újabb érdemi információval fogunk rendelkezni, arról haladéktalanul tájékoztatni fogjuk 

Önöket. 
 

 

Veszprém, 2022. augusztus 11. 
 

Tisztelettel: 

 

 

Baumgartner Lajos 

a BAKONYKARSZT Zrt. 

Igazgatóságának elnöke 

 

 

Melléklet: Szándéknyilatkozat 
  

https://nemzetivizmu.hu/integracio/


 

                 Szándéknyilatkozat 

  

  

……………………………….. polgármestere nyilatkozom, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 5/H §-ában foglaltakra tekintettel kinyilvánítjuk azon szándékunkat, 
miszerint az önkormányzatunkat terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló 
ellátási kötelezettség a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt 
kívánunk venni. E körben tárgyalásokat kezdeményezünk a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az alábbi 
tárgykörökben: 
 

- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon átadásáról,  

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó 
BAKONYKARSZT Zrt-nél fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint  

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 
források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről. 

 

Ezen szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület előzetes felhatalmazása nélkül tesszem. 
  

A szándéknyilatkozat kötelezettséget a víziközmű, a működtető vagyon vagy a szolgáltatóban 
fennálló tulajdoni részesedés átruházására nem eredményez. 
 

 

 

Kelt……………………….. 
  

  

______________ ………………….. 
polgármester 
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Tisztelt Ellátásért Felelős! 

 

Mint a(z) 14. sorszámú 11-03601-1-001-00-15 kóddal rendelkező Sóly ivóvízellátó víziközmű-

rendszer Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján 
elkészítettük a víziközmű-rendszer 2023-2037. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT). 
 

Jóváhagyásra - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§(2), valamint a 2016. évi CL. tv. 52.§ (4) bekezdése 
szerint 2022. szeptember 30 – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, 
melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel 
kapcsolatban.  

 

A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve 
véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 nap áll 
rendelkezésre. 
 

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a terv digitális példányát. 
 

A GFT-vel kapcsolatos írásba foglalt kérdéseikben az alábbi elérhetőségen tudunk felvilágosítást 
nyújtani: 

bakonykarszt@bakonykarszt.hu 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Kugler Gyula 

 vezérigazgató 

 sk. 
 
Melléklet: 2023-2037 időszakra szóló GFT 

 

Renkó Ádám  

 

  

 

A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó 
2023-2037 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése   

 

Műszaki Osztály 

mailto:bakonykarszt@bakonykarszt.hu


   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Víziközmű-rendszer állapot bemutatása 

5. számú melléklet 
 

 

Víziközmű-rendszer megnevezése:  

14. Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Ellátott település: Sóly 

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer vízbázisa: Sóly vízműkút 
Vízkezelés: fertőtlenítés 

A vízelosztó hálózat KPE, KM PVC műanyagcsövekből, illetve 58 %-os arányban 
azbesztcement csövekből épült, a hálózat műszaki állapotának minősítése gyenge. 
Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer tározói: 75 m3-es ellennyomó medence 

 

Vízbázis: A település vízbázisát a 100,0 m mély Sóly vízműkút alkotja, amely fedetlen, 
sérülékeny helyzetű karsztos vízadót csapol meg. Kútműszaki probléma nem ismert. 
A termelt és szolgáltatott víz minősége megfelelő (nitrát 23-27 mg/l), az eseti fertőtlenítésen 
túlmenően egyéb vízkezelést nem igényel. 
Tartalék vízbázis kialakítása céljából Sóly-Hajmáskér települések összekötése javasolt. 
A külső és hidrogeológiai védőterületek/védőidomok lehatárolása, elrendelése megtörtént. 
 

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatáról történő lecsatlakozás mellett a 
villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás 
feszültségszintjétől függetlenül kizárólag kisfeszültségű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és 
belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még 
megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.  
 

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia 
felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a 

diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a 
diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A 

folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések 
állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a 
felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.  
 





Tervezett 

nettó költség Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép 
/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 0 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-158 

Hajmáskér-Sóly távvezeték, Tartelék vízbázis 
kialakítása: Hajmáskér és Sóly települések 
összekötése

-
50% Sóly Önk. 

50% Hajmáskér Önk. 50 000 100% Külső források 2025 2025 közép X

3

FI-2014-1502 

Sóly fúrt kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok 
kialakítása

- 100% Sóly Önk. 4 000

100% Ellátásért 
felelősök által 

biztosított források
2025 2025 közép X

4

FI-2014-1506 

Tartalék vízbázis, Tartalék vízbázis kialakítása I. ütem 
(előkészítés , kútfúrás)

- 100% Sóly Önk. 9 500

100% Ellátásért 
felelősök által 

biztosított források
2025 2025 közép X

5

FI-2014-1507 

Tartalék vízbázis, Tartalék vízbázis kialakítása II. ütem 
(kútakna, gépészet, kútbekötés)

- 100% Sóly Önk. 40 000

100% Ellátásért 
felelősök által 

biztosított források
2026 2026 közép X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2023. - 2037. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz-szolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: -

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 11-03601-1-001-00-15

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése Vízjogi
létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

14. Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Sóly fúrt kút vízbázis 

 

Azonosító: FI-2014-1502 

 

Fejlesztési feladat:  
Védőterületek/védőidomok kialakítása 

 

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendeletben foglalt, és a vízbázisvédelmi határozatban rögzített 
előírásoknak megfelelően a vízügyi hatóság által előírt beavatkozások/intézkedések 
végrehajtásával ki kell alakítani a vízbázis védőterületeit/védőidomait. Ezen belül az egyes 
vízbázisvédelmi feladatok megvalósítása lépésenként lehetséges, melyek végrehajtásával 
gyakorlatilag megvalósul a vízbázis védelem egyik igen fontos lépése. A jelen feladtok között 
a tárgyi vízbázis jogerős elrendelő határoztában foglalt előírások megtétele szerepel. 
 

A beruházás becsült költsége 4.000.000,- Ft+ÁFA.
 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

14. Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Tartalék vízbázis 

 

Azonosító: FI-2014-1506 

 

Fejlesztési feladat:  
Tartalék vízbázis kialakítása I. ütem (előkészítés , kútfúrás) 
 

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a 
fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező 
vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző 
létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő 
vezeték kiépítése jön/jöhet szóba. 
 

A feladat minden esetben komplex módon - és szükség szerint - magában foglalja a 
vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, kútbekötés, irányítástechnika  
- automatika - vagyonvédelem, energiaellátás, illetve adott esetben az új vízbázis 
védőterületeinek/védőimainak tervezési, engedélyezési és kivitelezési/kialakítási költségeit. 
 

A beruházás becsült költsége 9.500.000,- Ft+ÁFA.

 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

14. Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Tartalék vízbázis 

 

Azonosító: FI-2014-1507 

 

Fejlesztési feladat:  
Tartalék vízbázis kialakítása II. ütem (kútakna, gépészet, kútbekötés) 
 

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a 
fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező 
vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző 
létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő 
vezeték kiépítése jön/jöhet szóba. 
 

A feladat minden esetben komplex módon - és szükség szerint - magában foglalja a 
vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, kútbekötés, irányítástechnika  
- automatika - vagyonvédelem, energiaellátás, illetve adott esetben az új vízbázis 
védőterületeinek/védőimainak tervezési, engedélyezési és kivitelezési/kialakítási költségeit. 
 

A beruházás becsült költsége 40.000.000,- Ft+ÁFA.
 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Hajmáskér-Sóly távvezeték 

 

Azonosító: FI-2014-158 

 

Fejlesztési feladat:  
Tartalék vízbázis kialakítása: Hajmáskér és Sóly települések összekötése 

 

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a 
fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező 
vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző 
létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő 
vezeték kiépítése jön/jöhet szóba. 
 

A feladat minden esetben komplex módon - és szükség szerint - magában foglalja a 
vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, kútbekötés, irányítástechnika - 

automatika - vagyonvédelem, energiaellátás, illetve adott esetben az új vízbázis 
védőterületeinek/védőimainak tervezési, engedélyezési és kivitelezési/kialakítási költségeit. 
 

A beruházás becsült költsége 25.000.000,- Ft+ÁFA.
 



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja:

Rendelkezésre álló források megnevezése, a 
felhasználható fejlesztési források meghatározása

(I)

Tervezett feladatok 

nettó költsége a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

(II)

Rendelkezésre álló 
források számszerűsített 

értéke a teljes ütem 
tekintetében (eFt)

(III)

Forrásátcsoportosítás 
következő ütemre (eFt)

I. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források
   a) Vagyonkezelési díj 0 0 0

   b) Eszközhasználati díj 0 0 0

   c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 0 10 -10

   d) Költségvetési forrás 0 0 0

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források
   a) Díjban képződő 0 0 0

   b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 0 20 -20

   c) Kezelésbe vett használati díj 0 0 0

   d) Visszaforgatott nyereség 0 0 0

   e) Átvett fejlesztési forrás 0 0 0

   f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek 0 0 0

3.) Külső források
   a) Pályázati forrás 0 0 0

   b) Hitel, kölcsön 0 0 0

   c) Költségtérítés 0 0 0

4.) Tartalékkeret 0 (0%)

Összesen 0 30 -30

II. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források 53 500 53 510

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források 0 20

3.) Külső források 50 000 50 000

Összesen 103 500 103 530

III. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források 0 10 0

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források 0 20 0

3.) Külső források 0 0 0

Összesen 0 30

11-03601-1-001-00-15

Gördülő fejlesztési terv a 2023. - 2037. időszakra
BERUHÁZÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Ivóvíz-szolgáltatás



Tervezett 

nettó költség Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép 
/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 600 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-336 

Sóly Fő utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem 
(500 fm NA100 ac)

- 100% Sóly Önk. 8 000 Forráshiány 2024 2024 közép X

3

FI-2014-161 

Sóly Fő utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem 
(1500 fm NA100 ac)

- 100% Sóly Önk. 25 000 Forráshiány 2024 2024 közép X

4

FI-2014-1504 

Sóly fúrt kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok 
felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel

- 100% Sóly Önk. 3 500 Forráshiány 2025 2025 közép X

5

FI-2014-1505 

Sóly fúrt kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok 
felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) 
eljárási illetékkel

- 100% Sóly Önk. 2 500 Forráshiány 2026 2026 közép X

6
FI-2014-335 

Sóly Fúrt kút, Irányítástechnikai rekonstrukció - 100% Sóly Önk. 3 000 Forráshiány 2028 2028 hosszú X

7

FI-2014-332 

Sóly 75 m3 medence, Építészeti felújítás (víztér, 
nyílászárók)

- 100% Sóly Önk. 8 200 Forráshiány 2029 2029 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2023. - 2037. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz-szolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: -

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 11-03601-1-001-00-15

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi
létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

14. Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Sóly fúrt kút vízbázis 

 

Azonosító: FI-2014-1504 

 

Fejlesztési feladat:  
Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel 
 

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészült vízbázisvédelmi 
diagnosztikai dokumentáció alapján a vízügyi hatóság által elrendelt védőterületek műszaki 
felülvizsgálata esedékes (ez alapvetően a vízbázisvédelmi határozatban előírt kötelezettség, de 
elavult vízbázisvédelmi terv, időközben észlelt jelentős változás miatt is szükségessé válhat). 
A tervezett felülvizsgálat keretében a vízbázisról rendelkezésre álló adatok alapján 
áttekintésre kerülnek a hasznosított vízadó adottságai, azok idő- és térbeli alakulása, különös 
tekintettel az utánpótlódás bármely komponensében esetleg bekövetkező változásra, valamint 
megtörténik a korábban lehatárolt, az elrendelés alapját képező védőterület/védőidom határok 
ellenőrzése, és áttekintésre kerülnek a területhasználatok, valamint a szükséges intézkedések-

korlátozások és a monitoring rendszer. 
 

Az elkészülő vízbázisvédelmi felülvizsgálati műszaki dokumentációt jóváhagyásra be kell 
nyújtani a területileg illetékes Vízügyi Hatóságnak. Az eljárás kapcsán keletkező igazgatás-

szolgáltatási díjak a tervezett költségen belül szerepelnek. 
 

A lehatárolt védőterületekre/védőidomokra vonatkozó részletes területkimutatás és vázrajz 
(szükség szerinti módosító munkarészek) csak a felülvizsgálati dokumentáció elfogadását 
követően készül el, így ez a Gördülő Fejlesztési Tervben külön, későbbi feladatként szerepel. 
 

A beruházás becsült költsége 3.500.000,- Ft+ÁFA.
 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

14. Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Sóly fúrt kút vízbázis 

 

Azonosító: FI-2014-1505 

 

Fejlesztési feladat:  
Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási 
illetékkel 
 

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet-, és a vízbázisvédelmi határozat előírásainak 
megfelelően felülvizsgált vízbázisvédelmi műszaki terv Vízügyi Hatóság általi elfogadását 
követően elkészítendők a védőterületekre/védőidomokra vonatkozó - a jelen pontban 

ütemezett - területkimutatás és vázrajz (módosító) munkarészek, melyek alapján sor kerülhet 
a védőterületi határozat módosítására. A módosuló munkarészek vonatkozásában - azok 

hatósági elrendelését követően - biztosítani kell a védőterület nyilvántartásban történő 
követést is. 
 

A beruházás becsült költsége 2.500.000,- Ft+ÁFA.

 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

14. Sóly ivóvíz ellátó víziközmű rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Sóly Fő utca 

 

Azonosító: FI-2014-161 

 

Fejlesztési feladat:  
Ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem. 
( 1500 fm NA 100ac vezeték cseréje D110KPE vezetékre) 
 

A településen még az eredetileg lefektetett ac vezetékeken történik az ivóvíz elosztás, kivétel 
ez alól a legutóbbi telekosztásnál lefektetett korszerű KPE anyagú vízvezeték rendszer. Jelen 
program a Fő utcai gerinc vezeték cseréjére vonatkozik. Megépítésével egyidőben a házi 
bekötések cseréjét is el kell végezni, ezek döntően horganyzott acél vezetékek. A kivitelezés 
hatására nő az üzembiztonság, kiépítésre kerül a mellékutcák szakaszolási lehetősége, és 
várhatóan csökken a hálózati veszteség. Ez ilyen kis rendszer esetében az üzemeltetés 
gazdaságosságára is jótékonyan hat. 
 

A beruházás becsült költsége: 25.000.000,- Ft+ÁFA 

 

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek 
beszerzését és a kivitelezés költségeit. 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

14. Sóly ivóvíz ellátó víziközmű rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Sóly 75 m3 medence 

 

Azonosító: FI-2014-332 

 

Fejlesztési feladat:  
Építészeti felújítás (víztér) 
 

Az építés során a medence vízzáróságát kell javítani. 
Az oldalfalak, és a fenéklemez tekintetében az elszivárgás lehetőségét kell kizárni, míg az 
oldalfalak, és a fedőlemez tekintetében a beszivárgást kell megakadályozni. Előbbi a hálózati 
veszteség szempontjából fontos, utóbbi a vízminőség megóvása miatt elengedhetetlen.  
 

A beruházás becsült költsége 8.200.000,- Ft+ÁFA 

 

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, 
engedélyek beszerzését és a kivitelezés költségeit. 
 

 

 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

14. Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Sóly Fúrt kút 
 

Azonosító: FI-2014-335 

 

Fejlesztési feladat:  
Irányítástechnikai rekonstrukció 

 

A vízmű a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, 
szabványi előírásoknak. A nem megfelelősségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a 
teljes irányítástechnika felújítása. A PLC elavult, nem bővíthető. 
 

A beruházás becsült költsége 3.000.000,-  Ft+ÁFA.
 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

14. Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Sóly Fő utca 

 

Azonosító: FI-2014-336 

 

Fejlesztési feladat:  
Ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem (500 fm NA100 ac) 
 

A vízmű a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, 
szabványi előírásoknak. A nem megfelelősségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a 
teljes irányítástechnika felújítása. A PLC elavult, nem bővíthető. 
 

A beruházás becsült költsége 8.000.000,-  Ft+ÁFA.
 



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja:

Rendelkezésre álló források megnevezése, a 
felhasználható fejlesztési források meghatározása

(I)

Tervezett feladatok 

nettó költsége a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

(II)

Rendelkezésre álló 
források számszerűsített 

értéke a teljes ütem 
tekintetében (eFt)

(III)

Forrásátcsoportosítás 
következő ütemre (eFt)

I. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források
   a) Vagyonkezelési díj 0 272 -272

   b) Eszközhasználati díj 0 0 0

   c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 0 0 0

   d) Költségvetési forrás 0 0 0

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források
   a) Díjban képződő 0 0 0

   b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 0 0 0

   c) Kezelésbe vett használati díj 0 250 -250

   d) Visszaforgatott nyereség 0 0 0

   e) Átvett fejlesztési forrás 0 0 0

   f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek 0 3 512 -2 912

3.) Külső források
   a) Pályázati forrás 0 0 0

   b) Hitel, kölcsön 0 0 0

   c) Költségtérítés 0 0 0

4.) Tartalékkeret 600 (14,87%)

Összesen 600 4 034 -3 434

II. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források 0 272

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források 39 000 3 558

3.) Külső források 0 0

Összesen 39 000 3 830

III. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források 0 272 0

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források 11 200 7 457 0

3.) Külső források 0 0 0

Összesen 11 200 7 729

11-03601-1-001-00-15

Gördülő fejlesztési terv a 2023. - 2037. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Ivóvíz-szolgáltatás



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„HIVATALI 

KAPU” 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ellátásért Felelős! 

 

Mint a(z) 65. sorszámú 21-04552-1-004-01-04 kóddal rendelkező Litér szennyvízelvezető és -tisztító 
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott 
meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2023-2037. időszakra szóló Gördülő 
Fejlesztési Tervét (GFT). 
 

Jóváhagyásra - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§(2), valamint a 2016. évi CL. tv. 52.§ (4) bekezdése 
szerint 2022. szeptember 30 – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, 
melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel 
kapcsolatban.  

 

A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve 
véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 nap áll 
rendelkezésre. 
 

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a terv digitális példányát. 
 

A GFT-vel kapcsolatos írásba foglalt kérdéseikben az alábbi elérhetőségen tudunk felvilágosítást 
nyújtani: 

bakonykarszt@bakonykarszt.hu 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Kugler Gyula 

 vezérigazgató 

 sk. 
 
Melléklet: 2023-2037 időszakra szóló GFT 

 

Renkó Ádám  

 

  

 

A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó 
2023-2037 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése   

 

Műszaki Osztály 

mailto:bakonykarszt@bakonykarszt.hu


   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Víziközmű-rendszer állapot bemutatása 

5. számú melléklet 
 

 

Víziközmű-rendszer megnevezése:  

65. Litér szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer 

 

Ellátott települések: Litér, Királyszentistván, Sóly, Vilonya 

A szennyvízátemelők száma: 5 

A gravitációs szennyvízgyűjtő hálózat  KG PVC épültt, a nyomott csatornák KPE anyagú 
csövekből épültek a hálózat műszaki állapotának minősítése jó. 
Szennyvíztisztító telep  
- helye: Litér 
- kapacitása :400 m3/d, 3.000 Leé  
- műszaki állapota: Épületszerkezeti felújítás szükséges, a telep gépészeti rekonstrukcióra 
szorul és az irányítástechnikai fejlesztéseket is el kellene végeztetni.  A telep jelenlegi 
állapota megfelelő, azonban kapacitás bővítésre van szükség. 
 

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatáról történő lecsatlakozás mellett a 
villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás 
feszültségszintjétől függetlenül kizárólag kisfeszültségű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és 
belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még 
megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.  
 

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia 

felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a 

diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a 
diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A 

folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések 
állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a 
felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.  
 





Tervezett 

nettó költség Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép 
/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 0 Tartalékkeret rövid X

2
FI-2014-466 

Litér I. sz. szennyvízátemelő, Kőfogó telepítése -

16% Királyszentistván Önk. 
53% Litér Önk. 
14% Sóly Önk. 

17% Vilonya Önk.

1 000

100% Ellátásért 
felelősök által 

biztosított források
2024 2024 közép X

3

FI-2014-592 

Litér Templom utca, Telek kialakítás végett szennyvíz-
hálózat bővítés (200 fm DN200 KG-PVC)

- 100% Litér Önk. 7 400

100% Ellátásért 
felelősök által 

biztosított források
2025 2025 közép X

4

FI-2014-594 

Litér Gazdasági övezet, Litér Gazdasági övezet 
fejlesztéséhez kapcsolódó szennyvíz-hálózat bővítés 
(300 fm DN200 KG-PVC)

- 100% Litér Önk. 11 000
100% Külső 

források 2028 2028 hosszú X

5

FI-2021-2198 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése 
Déli gerinc szakaszon (270 fm DN 200 KG-PVC)

- 100% Litér Önk. 15 000
100% Külső 

források 2028 2028 hosszú X

6

FI-2021-2198 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése 
az Északi gerinc szakaszon (750 fm DN200 KG-
PVC)

- 100% Litér Önk. 41 200
100% Külső 

források 2028 2028 hosszú X

7

FI-2021-2198 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése 
az 1. sz. Új utca szakaszon (460 fm DN200 KG-PVC)

- 100% Litér Önk. 25 300
100% Külső 

források 2028 2028 hosszú X

8

FI-2021-2198 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése 
a 2. sz. Új utca szakaszon (500 fm DN200 KG-PVC)

- 100% Litér Önk. 27 500
100% Külső 

források 2028 2028 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2023. - 2037. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés és tisztítás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: -

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 21-04552-1-004-01-04

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése Vízjogi
létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Litér I. sz. szennyvízátemelő 

 

Azonosító: FI-2014-466 

 

Fejlesztési feladat:  
Kőfogó telepítése 

 

A litéri I. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő kialakítása nem megfelelő, 
mivel a görgetett hordalék (kövek) veszélyeztetik az átemelő gépészetének üzemét, így a 
szennyvízelvezetés biztonságát.  
A beruházás során a kialakítandó kőfogó műtárgy építészetének teljes kiépítése történik meg, 
hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és 
technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.  
 

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA. 
 

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a 
kiviteli munkákat is. 
 

 

 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Litér Templom utca 

 

Azonosító: FI-2014-592 

 

Fejlesztési feladat:  
Telek kialakítás végett szennyvíz-hálózat bővítés (200 fm DN200 KG-PVC) 

 

A litéri Templom utcában jelenleg nincs szennyvízelvezető csatorna, de új ingatlanok 
kialakítása miatt szükséges új csatornát építeni.  
A beruházás során a Templom utcában húzódó csatorna kiépítése valósulna meg. DN 200 

KG-PVC szennyvízcsatorna kiépítése szükséges, a vezetékhez tartozó összes aknával és 
bekötéssel együtt, mintegy 200 fm hosszban.  

 

A beruházás becsült költsége 7 400.000,- Ft+ÁFA. 
 

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek 
beszerzését és a kiviteli munkákat is. 
 

 

 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Litér Gazdasági övezet 
 

Azonosító: FI-2014-594 

 

Fejlesztési feladat:  
Litér Gazdasági övezet fejlesztéséhez kapcsolódó szennyvíz-hálózat bővítés (300 fm DN200 
KG-PVC) 

 

A litéri új gazdasági övezetben jelenleg nincs szennyvízelvezető csatorna, de új ingatlanok 
kialakítása miatt szükséges új csatornát építeni.  
A beruházás során az új gazdasági övezetben húzódó csatorna kiépítése valósulna meg. DN 

200 KG-PVC szennyvízcsatorna kiépítése szükséges, a vezetékhez tartozó összes aknával és 
bekötéssel együtt, mintegy 300 fm hosszban.  

 

A beruházás becsült költsége 11 000.000,- Ft+ÁFA. 
 

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek 
beszerzését és a kiviteli munkákat is. 
 

 

 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

46. Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Litér település ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózata 

 

Azonosító: FI-2021-2198 

 

Fejlesztési feladat:  
Litér település ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatának rekonstrukciós munkái, tartalék 
vízbázis kialakítása 

 

Litér település pályázik mind az ivóvízellátó hálózat, mind a szennyvízelvezető hálózat átfogó 
rekonstrukciójára, valamint egy tartalék vízbázis kialakítására. 

 

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a 
fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező 
vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző 
létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő 
vezeték kiépítése jön/jöhet szóba. A feladat minden esetben komplex módon - és szükség 
szerint - magában foglalja a vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, 
kútbekötés, irányítástechnika - automatika - vagyonvédelem, energiaellátás, illetve adott 
esetben az új vízbázis védőterületeinek/védőidomainak tervezési, engedélyezési és 
kivitelezési/kialakítási költségeit. 

Litér 3. számú kút létesítése: kút kialakítása 225.500.000,- Ft + ÁFA 

Litér 3. számú kút távvezeték létesítése  
(3000 fm D200 KPE) 152.325.000,- Ft + ÁFA 

 

A települési ivóvízellátó-hálózat jelenleg is rendelkezii a II. számú nyomászónával, melyet egy 
frekvenciaváltós szivattyúcsoport üzemeltet. Ugyanakkor a település víztárolási kapacitása sem 
elegendő már, így a II. nyomászónához egy víztorony telepítését vette tervbe a település: 

Litér Víztorony létesítése 113.900.000,- Ft + ÁFA 

Litér Víztorony bekötővezeték létesítése 37.100.000,- Ft + ÁFA 

 

Az ivóvízellátó hálózat elöregedett, ezért az alábbi rekonstrukciókat tervezi az önkormányzat 
elvégezni: 

Litér 2. sz. kút távvezeték Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(1610 fm NA125 ac) 200.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér 2x50 m3 medence töltővezeték Ivóvízvezeték  
rekonstrukció (70 fm NA150 ac) 8.100.000,- Ft + ÁFA 

Litér Akácfa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(190 fm NA80 ac) 23.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér Álmos utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(360 fm NA80 ac) 44.900.000,- Ft + ÁFA 

Litér Árpád utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(265 fm NA80 ac és 425 fm NA100 ac) 32.900.000,- Ft + ÁFA 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

Litér Bajcsy-Zsilinszky utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(650 fm NA125 ac) 2.900.000,- Ft + ÁFA 

Litér Béke utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(140 fm NA80 ac) 17.000.000,- Ft + ÁFA 

Litér Bem József utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(360 fm NA80 ac és 630 fm NA150 ac) 45.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér Bódi Mária Magdolna utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(70 fm NA100 ac) 8.200.000,- Ft + ÁFA 

Litér Diófa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(200 fm NA80 ac) 25.000.000,- Ft + ÁFA 

Litér Dózsa György utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(170 fm NA80 ac és 600 fm NA100 ac) 21.400.000,- Ft + ÁFA 

Litér Előd utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(190 fm NA80 ac) 23.100.000,- Ft + ÁFA 

Litér Fő utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(60 fm NA100 ac és 140 fm NA125 ac) 7.400.000,- Ft + ÁFA 

Litér Huba utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(560 fm NA80 ac) 69.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér József Attila utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(300 fm NA80 ac) 37.800.000,- Ft + ÁFA 

Litér Kond utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(170 fm NA80 ac és 490 fm NA100 ac) 21.700.000,- Ft + ÁFA 

Litér Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(160 fm NA80 ac) 20.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér Lehel utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(250 fm NA80 ac) 31.000.000,- Ft + ÁFA 

Litér Nap utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(830 fm NA125 ac) 103.700.000,- Ft + ÁFA 

Litér Nyárfa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(210 fm NA100 ac) 26.700.000,- Ft + ÁFA 

Litér Ond utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(360 fm NA80 ac) 44.500.000,- Ft + ÁFA 

Litér Petőfi Sándor utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(100 fm NA80 ac és 430 fm NA100 ac) 12.400.000,- Ft + ÁFA 

Litér Rákóczi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(170 fm NA80 ac) 21.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér Táncsics Mihály utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(320 fm NA80 ac) 39.600.000,- Ft + ÁFA 

Litér Tass utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(550 fm NA80 ac) 68400.000,- Ft + ÁFA 

Litér Templom utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(160 fm NA80 ac és 370 fm NA100 ac) 20.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér Töhötöm utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(90 fm NA80 ac) 11.200.000,- Ft + ÁFA 

 

Az szennyvízelvezető-hálózat egyes részei szintén elöregedettek, ezért az alábbi 
rekonstrukciókat, hálózatbővítéseket tervezi az önkormányzat elvégezni: 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna  
rekonstrukció a Templom u. és a végpont közötti  
szakasza (400 fm DN200 KG-PVC) 24.200.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna  
rekonstrukció a Fő u. és Templom u. közötti  
szakasza (370 fm DN200 KG-PVC) 22.500.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna  
rekonstrukció az átemelő és a Fő u. közötti  
szakasza (1760 fm DN200 KG-PVC) 106.400.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna  
bővítése Déli gerinc szakaszon  
(270 fm DN 200 KG-PVC) 15.000.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése  
az Északi gerinc szakaszon (750 fm DN200 KG-PVC) 41.200.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése  
az 1. sz. Új utca szakaszon (460 fm DN200 KG-PVC) 25.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése  
a 2. sz. Új utca szakaszon (500 fm DN200 KG-PVC) 27.500.000,- Ft + ÁFA 

 

A fejlesztés becsült költsége mindösszesen: 1.778.925.000,- Ft + ÁFA. 
 

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek 
beszerzését és a kiviteli munkákat is. 



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja:

Rendelkezésre álló források megnevezése, a 
felhasználható fejlesztési források meghatározása

(I)

Tervezett feladatok 

nettó költsége a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

(II)

Rendelkezésre álló 
források számszerűsített 

értéke a teljes ütem 
tekintetében (eFt)

(III)

Forrásátcsoportosítás 
következő ütemre (eFt)

I. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források
   a) Vagyonkezelési díj 0 0 0

   b) Eszközhasználati díj 0 0 0

   c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 0 60 -60

   d) Költségvetési forrás 0 0 0

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források
   a) Díjban képződő 0 0 0

   b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 0 225 -225

   c) Kezelésbe vett használati díj 0 0 0

   d) Visszaforgatott nyereség 0 0 0

   e) Átvett fejlesztési forrás 0 0 0

   f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek 0 0 0

3.) Külső források
   a) Pályázati forrás 0 0 0

   b) Hitel, kölcsön 0 0 0

   c) Költségtérítés 0 0 0

4.) Tartalékkeret 0 (0%)

Összesen 0 285 -285

II. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források 8 400 8 460

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források 0 225

3.) Külső források 0 0

Összesen 8 400 8 685

III. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források 0 60 0

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források 0 225 0

3.) Külső források 120 000 120 000 0

Összesen 120 000 120 285

21-04552-1-004-01-04

Gördülő fejlesztési terv a 2023. - 2037. időszakra
BERUHÁZÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Szennyvízelvezetés és tisztítás



Tervezett 

nettó költség Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép 
/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 6 400 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-1322 

Litér I. sz. szennyvízátemelő, Építészeti felújítás 
(átemelő akna)

-

16% Királyszentistván Önk. 
53% Litér Önk. 
14% Sóly Önk. 

17% Vilonya Önk.

8 500

100% Ellátásért 
felelősök által 

biztosított források
2025 2025 közép X

3
FI-2019-2137 

Litér I. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) -

16% Királyszentistván Önk. 
53% Litér Önk. 
14% Sóly Önk. 

17% Vilonya Önk.

1 700

294,12% Ellátásért 
felelősök által 

biztosított források
2025 2025 közép X

4

FI-2021-2198 

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna 
rekonstrukció a Templom u. és a végpont közötti 
szakasza (400 fm DN200 KG-PVC)

- 100% Litér Önk. 24 200 100% Külső források 2028 2028 hosszú X

5

FI-2021-2198 

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna 
rekonstrukció a Fő u. és Templom u. közötti szakasza 
(370 fm DN200 KG-PVC)

- 100% Litér Önk. 22 500 100% Külső források 2028 2028 hosszú X

6

FI-2021-2198 

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna 
rekonstrukció az átemelő és a Fő u. közötti szakasza 
(1760 fm DN200 KG-PVC)

- 100% Litér Önk. 106 400 100% Külső források 2028 2028 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2023. - 2037. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés és tisztítás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: -

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 21-04552-1-004-01-04

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi
létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Litér I. sz. szennyvízátemelő 

 

Azonosító: FI-2014-1322 

 

Fejlesztési feladat:  
Építészeti felújítás (átemelő akna) 
 

A litéri I. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő műszaki állapota 
leromlott, ezért indokolt annak felújítása.  
A beruházás során az átemelő építészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen 
minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai 
elvárásnak.  
 

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA. 
 

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a 
kiviteli munkákat is. 
 

 

 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése: 65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése: Litér I. sz. szennyvízátemelő 

 

Azonosító: FI-2019-2137 
 

Fejlesztési feladat: Szivattyú pótlás (2 db) 
 

A Litér I. sz. szennyvízátemelő két szivattyúja el fog használódni, ezért cseréjük válik 
szükségessé. 

 

 

A beruházás becsült költsége szivattyúnkként 2.500.000,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen 
5.000.000,- Ft + ÁFA. 

 

 

 

 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

 

Víziközmű rendszer megnevezése:  

46. Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

 

Objektum megnevezése:  

Litér település ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózata 

 

Azonosító: FI-2021-2198 

 

Fejlesztési feladat:  
Litér település ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatának rekonstrukciós munkái, tartalék 
vízbázis kialakítása 

 

Litér település pályázik mind az ivóvízellátó hálózat, mind a szennyvízelvezető hálózat átfogó 
rekonstrukciójára, valamint egy tartalék vízbázis kialakítására. 

 

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a 
fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező 
vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző 
létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő 
vezeték kiépítése jön/jöhet szóba. A feladat minden esetben komplex módon - és szükség 
szerint - magában foglalja a vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, 
kútbekötés, irányítástechnika - automatika - vagyonvédelem, energiaellátás, illetve adott 
esetben az új vízbázis védőterületeinek/védőidomainak tervezési, engedélyezési és 
kivitelezési/kialakítási költségeit. 

Litér 3. számú kút létesítése: kút kialakítása 225.500.000,- Ft + ÁFA 

Litér 3. számú kút távvezeték létesítése  
(3000 fm D200 KPE) 152.325.000,- Ft + ÁFA 

 

A települési ivóvízellátó-hálózat jelenleg is rendelkezii a II. számú nyomászónával, melyet egy 
frekvenciaváltós szivattyúcsoport üzemeltet. Ugyanakkor a település víztárolási kapacitása sem 
elegendő már, így a II. nyomászónához egy víztorony telepítését vette tervbe a település: 

Litér Víztorony létesítése 113.900.000,- Ft + ÁFA 

Litér Víztorony bekötővezeték létesítése 37.100.000,- Ft + ÁFA 

 

Az ivóvízellátó hálózat elöregedett, ezért az alábbi rekonstrukciókat tervezi az önkormányzat 
elvégezni: 

Litér 2. sz. kút távvezeték Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(1610 fm NA125 ac) 200.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér 2x50 m3 medence töltővezeték Ivóvízvezeték  
rekonstrukció (70 fm NA150 ac) 8.100.000,- Ft + ÁFA 

Litér Akácfa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(190 fm NA80 ac) 23.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér Álmos utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(360 fm NA80 ac) 44.900.000,- Ft + ÁFA 

Litér Árpád utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(265 fm NA80 ac és 425 fm NA100 ac) 32.900.000,- Ft + ÁFA 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

Litér Bajcsy-Zsilinszky utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(650 fm NA125 ac) 2.900.000,- Ft + ÁFA 

Litér Béke utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(140 fm NA80 ac) 17.000.000,- Ft + ÁFA 

Litér Bem József utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(360 fm NA80 ac és 630 fm NA150 ac) 45.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér Bódi Mária Magdolna utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(70 fm NA100 ac) 8.200.000,- Ft + ÁFA 

Litér Diófa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(200 fm NA80 ac) 25.000.000,- Ft + ÁFA 

Litér Dózsa György utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(170 fm NA80 ac és 600 fm NA100 ac) 21.400.000,- Ft + ÁFA 

Litér Előd utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(190 fm NA80 ac) 23.100.000,- Ft + ÁFA 

Litér Fő utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(60 fm NA100 ac és 140 fm NA125 ac) 7.400.000,- Ft + ÁFA 

Litér Huba utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(560 fm NA80 ac) 69.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér József Attila utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(300 fm NA80 ac) 37.800.000,- Ft + ÁFA 

Litér Kond utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(170 fm NA80 ac és 490 fm NA100 ac) 21.700.000,- Ft + ÁFA 

Litér Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(160 fm NA80 ac) 20.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér Lehel utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(250 fm NA80 ac) 31.000.000,- Ft + ÁFA 

Litér Nap utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(830 fm NA125 ac) 103.700.000,- Ft + ÁFA 

Litér Nyárfa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(210 fm NA100 ac) 26.700.000,- Ft + ÁFA 

Litér Ond utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(360 fm NA80 ac) 44.500.000,- Ft + ÁFA 

Litér Petőfi Sándor utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(100 fm NA80 ac és 430 fm NA100 ac) 12.400.000,- Ft + ÁFA 

Litér Rákóczi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(170 fm NA80 ac) 21.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér Táncsics Mihály utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(320 fm NA80 ac) 39.600.000,- Ft + ÁFA 

Litér Tass utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(550 fm NA80 ac) 68400.000,- Ft + ÁFA 

Litér Templom utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(160 fm NA80 ac és 370 fm NA100 ac) 20.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér Töhötöm utca Ivóvízvezeték rekonstrukció  
(90 fm NA80 ac) 11.200.000,- Ft + ÁFA 

 

Az szennyvízelvezető-hálózat egyes részei szintén elöregedettek, ezért az alábbi 
rekonstrukciókat, hálózatbővítéseket tervezi az önkormányzat elvégezni: 



   
 Gördülő Fejlesztési Terv  

  Műszaki leírás 

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna  
rekonstrukció a Templom u. és a végpont közötti  
szakasza (400 fm DN200 KG-PVC) 24.200.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna  
rekonstrukció a Fő u. és Templom u. közötti  
szakasza (370 fm DN200 KG-PVC) 22.500.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna  
rekonstrukció az átemelő és a Fő u. közötti  
szakasza (1760 fm DN200 KG-PVC) 106.400.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna  
bővítése Déli gerinc szakaszon  
(270 fm DN 200 KG-PVC) 15.000.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése  
az Északi gerinc szakaszon (750 fm DN200 KG-PVC) 41.200.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése  
az 1. sz. Új utca szakaszon (460 fm DN200 KG-PVC) 25.300.000,- Ft + ÁFA 

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése  
a 2. sz. Új utca szakaszon (500 fm DN200 KG-PVC) 27.500.000,- Ft + ÁFA 

 

A fejlesztés becsült költsége mindösszesen: 1.778.925.000,- Ft + ÁFA. 
 

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek 
beszerzését és a kiviteli munkákat is. 



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja:

Rendelkezésre álló források megnevezése, a 
felhasználható fejlesztési források meghatározása

(I)

Tervezett feladatok 

nettó költsége a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

(II)

Rendelkezésre álló 
források számszerűsített 

értéke a teljes ütem 
tekintetében (eFt)

(III)

Forrásátcsoportosítás 
következő ütemre (eFt)

I. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források
   a) Vagyonkezelési díj 0 0 0

   b) Eszközhasználati díj 0 42 734 -36 334

   c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 0 0 0

   d) Költségvetési forrás 0 0 0

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források
   a) Díjban képződő 0 0 0

   b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 0 0 0

   c) Kezelésbe vett használati díj 0 0 0

   d) Visszaforgatott nyereség 0 0 0

   e) Átvett fejlesztési forrás 0 0 0

   f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek 0 0 0

3.) Külső források
   a) Pályázati forrás 0 0 0

   b) Hitel, kölcsön 0 0 0

   c) Költségtérítés 0 0 0

4.) Tartalékkeret 6 400 (14,98%)

Összesen 6 400 42 734 -36 334

II. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források 13 500 50 358

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források 0 0

3.) Külső források 0 0

Összesen 13 500 50 358

III. ütem 1.) Ellátásért felelősök által biztosított források 0 71 918 0

2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források 0 0 0

3.) Külső források 153 100 153 100 0

Összesen 153 100 225 018

21-04552-1-004-01-04

Gördülő fejlesztési terv a 2023. - 2037. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Szennyvízelvezetés és tisztítás
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Tisztelt Ellátásért Felelős! 

 

Mint a 14. 11-03601-1-001-00-15 Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelősét 
tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiak-
ban Vksztv.) 78. § (1) bekezdése szerinti, a 2020. évben elkészült vagyonértékelést 2023. 

január 1-i időponttal a számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni, melyhez annak aktua-

lizálását is el kell végezni. A Vksztv. 12. § (1) bekezdése alapján a vagyonértékelés, így az 
aktualizálás elvégzése is a víziközmű tulajdonosának, az Ellátásért Felelősnek a kötelezett-
sége. 
 

A víziközművek vagyonértékelését eredetileg 2019.12.31-ig kellett elvégeztetni, de törvé-
nyi változás miatt 2022.12.31-ig ez elhalasztásra került. Társaságunk az Önök megbízása 
alapján elkészíttette vagyonértékelést 2019.12.31-i fordulónappal, de számviteli nyilván-
tartásaiban nem került átvezetésre  a határidő módosítása miatt. A vagyonértékelés költsé-
geinek elszámolása a használati díjak terhére ugyancsak megtörtént. 
 

Társaságunk 2022. évi rendes Közgyűlésén szóbeli tájékoztatásomban is felhívtam a fi-

gyelmet arra, hogy az elkészült vagyonértékeléseket az új határidő végett 2023.01.01-i dá-
tummal át kell vezetni a számviteli  nyilvántartásokon. Tekintettel arra, hogy a vagyonér-
tékelés jelenleg a 2019.12.31-i állapotot és vagyonértéket mutatja, aktualizálni szükséges 
mind a leltár, mind a vagyonérték tekintetében. 
 

Előzetes piackutatásunk alapján az aktualizálás várhatóan a korábban elvégzett vagyonér-
tékelés 10%-nak megfelelő költséget jelent. Ahogy a vagyonértékelés elkészítésére, úgy 
annak aktualizálására is megállapodást kell kötnünk a szükséges meghatalmazás és képvi-
selet érdekében. A megállapodás tervezetét jelen levelünk mellékleteként találják. Az olyan 

víziközmű-rendszerek esetében, ahol több Ellátásért felelős is tulajdonos, a költségek vise-
léséről meg kell állapodniuk, melyet ugyancsak a megállapodás tartalmaz. Ebben az eset-

ben javasoljuk az elkészült vagyonértékelés elszámolása szerinti arányokat alkalmazni. A 

vagyonértékelés aktualizálás forrásának továbbra is a használati díjak elkülönítését, keze-

lésbe adását javasoljuk, melyre felhatalmazást a megállapodás biztosítana. Előzetes vizs-
gálatunk alapján a 2022. évi használati díjak közel fedezni tudják az aktualizálás költségét. 
 

  

 

Renkó Ádám  

 4525/2022 

Kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása 
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A javaslatunk szerinti költségfelosztás esetén az Önök 

• víziközmű-rendszerének várható aktualizálási költsége: 40,- eFt + ÁFA 

• költségviselési aránya: 100 % 

• várható aktualizálási költsége:  40,- eFt + ÁFA 

• várható 2022. évi használati díja: 100,- eFt + ÁFA 

 
A víziközmű vagyon-leltárak mielőbbi aktualizálása végett kérjük azon Ellátásért Felelő-
söket, akik víziközmű-rendszereit bérleti üzemeltetési formában üzemeltetjük, hogy a bér-
leti-üzemeltetésben lévő víziközművek 2020.01.01 - 2022.12.31 időszakban bekövetkezett 
vagyonváltozását, ezek minél részletesebb eszközkartonjait és vagyonkataszteri nyilván-
tartását részünkre 2023. február 28.-ig megküldeni szíveskedjenek. 
 

A vagyonértékelés aktualizálásának tervezett befejezése 2023. május 31. 
A vagyonértékelés átvezetéséhez szükséges adatszolgáltatást 2023. július 15-ig tervezzük 
megküldeni az Önök részére. 
A költségeket a 2022. évi tényleges használati díjak ismeretében, 2023. május 31-ig ter-

vezzük elszámolni. 
 

Kérjük visszajelzésüket a fenti javaslataink tekintetében. Amennyiben javaslatinkat elfo-

gadják kérjük 2022. augusztus 31-ig, az alábbi tartalommal bíró dokumentumok részünkre 
történő megküldését: 

• A 2022. évi használati díj kezelésbe adása a BAKONYKARSZT Zrt. felé 

• A költségviselés mértékének elfogadása 

 

A több Ellátásért felelőssel rendelkező víziközmű-rendszerek költségfelosztására vonat-
kozó megállapodásokat a rendszeren érintett összes Ellátásért felelős jóváhagyása esetén 
tudjuk előkészíteni aláírásra. 
 

Veszprém, 2022. június 17. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Kugler Gyula 

 vezérigazgató 
 

Melléklet: Megállapodás tervezet 
 
A víziközmű-rendszer Ellátásért Felelősei: 
Sóly Község Önkormányzata 
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Együttműködési megállapodás 
 

 

mely létrejött <<Ellátásért Felelős 1 neve, címe>>, mint Ellátásért Felelős, <<Ellátásért 
Felelős 2 neve, címe>>, mint Ellátásért Felelős (a továbbiakban együttesen Ellátásért 
Felelős), valamint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., Cégjegyzékszám: 19-10-500133 Adó-
szám: 11338024-2-19 képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), mint Víziközmű-szolgál-
tató között az alábbi feltételek mellett, 
 

a <<MEKH kód>> MEKH kóddal rendelkező <<Sorszám>>. sorszámú <<Vkr 

név>>re vonatkozóan. 
 

 

Felek megállapítják, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (to-
vábbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdés értelmében, az Ellátásért Felelős tulajdonában 
lévő víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2022. december 31.-ig el kell végezni. 
 

A víziközművek vagyonértékelését 2019.12.31-ig kellett elvégeztetni, de a jogszabály utó-
lag ezt a határidőt 2022.12.31-re módosította. Az Ellátásért Felelős megbízása alapján a 
Víziközmű-szolgáltató elkészíttette a vagyonértékelést 2019.12.31-i fordulónappal, de a 

számviteli nyilvántartásokban – a határidő módosulása miatt – átvezetésre nem került. A 
könyvekben 2023.01.01.-i időponttal történő átvezetéshez a vagyonértékelési szakvéle-
ményt aktualizálni szükséges. Az aktualizálás fedezeteként az Ellátásért Felelős a 2022. 

évi víziközmű-rendszerek használatba adásából származó bevételt (vagyonkezelési, bér-
leti, együttesen használati díj) jelölte meg, melyet kezelésbe ad a Víziközmű-szolgáltató-
nak. 

 

1. Az Ellátásért Felelős megbízza a Víziközmű-szolgáltatót, hogy a 2023.01.01-i for-

dulónapra a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, vé-
gezze el a vagyonértékelési szakvélemények aktualizálását, ideértve az aktualizálást 
végző vagyonértékelő kiválasztására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás lefoly-

tatását is. A megbízás keretében az Ellátásért Felelős meghatalmazza a Víziközmű-

szolgáltatót, hogy a vagyonértékelés aktualizálásával kapcsolatban nevében és helyé-
ben eljárjon bármely szükséges tevékenységben, valamint a megbízáshoz szükséges 
ellenszolgáltatások megfizesse. Az Ellátásért Felelős ezúton kijelenti, hogy a beszer-
zési/közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadja. 

 

2. A Víziközmű-szolgáltató a megbízás és meghatalmazás alapján vállalja a vagyonér-
tékelési szakvélemény aktualizálását, az ehhez szükséges mindennemű tevékenység 
elvégzését (beszerzési/közbeszerzési eljárás lefolytatása, bejelentések, koordináció 
stb…) és azok ellenszolgáltatásának megfizetését. 

 

3. Az megbízás teljesítése érdekében az Ellátásért Felelős a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. sz. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 18. § (1) bekezdése alapján 
adott felhatalmazás szerint a 2022. évi (I. és II. félév) használati díjat a Víziközmű-

szolgáltató kezelésébe adja. 
 

4. A kezelt használati díjjal kapcsolatban a Víziközmű-Szolgáltató kötelezettségei az 
alábbiak: 
• A Vksztv. 18. §-a értelmében a használati díjakat elkülönített számlán kezeli, azo-

kat a vagyonértékelés aktualizálására használja fel. 
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• Analitikus nyilvántartást vezet a kezelésbe vett használati díjról. 
• A kezelésében lévő használati díjakról tárgyévet követő év március 31. napjáig – 

a fentebb említett törvény 18. § (5) bekezdésében részletezett tartalommal – beval-

lást készít a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 
 

5. A Víziközmű-szolgáltató a megbízás teljesítését követően, de legkésőbb 2023. július 
31-ig, a megbízás teljesítésével felmerült indokolt költségekkel és ezzel egyidőben a 
kezelésbe vett használati díjjal elszámol az Ellátásért Felelős felé. Az Ellátásért Fe-
lelős vállalja, hogy azt a költséghányadot, amit az elszámolás alapján a kezelésbe vett 
használati díj nem fedez, Víziközmű-szolgáltató részére megtérítik. Az elszámolás 
keretében, a költségviselés mértékének meghatározásánál a Víziközmű-szolgáltató az 

alábbiakat köteles figyelembe venni: 
 

Ellátásért felelős Mérték (%) 

<< Ellátásért Felelős 1>> <<Mérték 1>> 

<< Ellátásért Felelős 2>> <<Mérték 2>> 

 

6. Jelen megállapodás megszűnése esetén a Víziközmű-szolgáltató a kezelt használati díj-
jal elszámol. Az elszámolásra az 5. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

7. Jelen Megállapodás <<Db>> példányban készült, melyből 2-2 példány az Ellátásért 
felelősöket, 2 példány a Víziközmű-szolgáltatót illeti meg. 

 

8. Jelen megállapodást felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok 
végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá. 

 

Veszprém, <<Dátum>> 

 

 

 

…………………………………… 

<<Ellátásért Felelős 1>> 

Ellátásért felelős 

 

 

 

 

…………………………………… 

<<Ellátásért Felelős 2>> 

Ellátásért felelős 
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Záradék: 
 

Jelen megállapodást <<Ellátásért Felelős 1>> képviselőtestülete a <<határozat száma>> 

számú határozatával hagyta jóvá. 
 

Jelen megállapodást <<Ellátásért Felelős 2>> képviselőtestülete a <<határozat száma>> 

számú határozatával hagyta jóvá. 
 


