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 Előterjesztés  

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. március 13-i rendkívüli ülésére 

a Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. az alábbi tartalmú levéllel kereste meg az Önkormányzatot:  
 

„Tisztelt Önkormányzat! 

Az Energetikai Hivatal (MEKH) szankcionálja az engedélyezett gördülő fejlesztési tervek 

(GFT) végre nem hajtását. Emiatt az év végén a megvalósult és elmaradt esetleg újonnan 

felvett munkákat illetve a havária miatt elvégzett feladatokat összesítve egy „évzáró” GFT 

módosítást kell elkészíteni és benyújtani a MEKH felé ezzel elkerülve a szankcionálást, mely 

mind a szolgáltatót, mind pedig az ellátásért felelőst sújthatja. Társaságunk ezt elkészítette, 

mely elfogadtatásához szükséges a t. Önkormányzat hozzájáruló/tudomásul vevő nyilatkozata.  

Kérjük a T. Önkormányzatot, hogy a mellékelt (csak a tárgyévi, 2017-es ütemet tartalmazó) 

GFT módosításhoz a szintén mellékelt nyilatkozat aláírásával és társaságunkhoz történő 

eljuttatásával szíveskedjenek elfogadni!” 

 

A Képviselő-testület 106/2017.(IX.12.) sz. határozatával meghatalmazta Leányvár 

polgármesterét, hogy a Gördülő Fejlesztési terv 2017. évi módosítását az Önkormányzat 

helyett elfogadja és aláírja. 

 

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt 

meghatalmazást és nyilatkozatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő testületének …../2018.(III.13.) határozata 

az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2017. időszakra készült  

Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról 

 

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2017. 

évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítását elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Hanzelik Gábort, Leányvár község polgármesterét a 

határozat mellékletét képező meghatalmazás és nyilatkozat aláírására. 

 

 

 

 

 



1. melléklet 

 

Meghatalmazás és nyilatkozat 

 

Alulírott Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere, - Piliscsév község 

Önkormányzata …………… sz. határozatában foglaltak alapján - nyilatkozom, hogy az 

Északdunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 2017. időszakra készült GFT beruházási tervrészek 

módosítását elfogadom.  

Piliscsév Község Önkormányzat 106/2017.(IX.12.) sz. határozatában foglaltak alapján 

meghatalmazom Hanzelik Gábort, Leányvár Község Önkormányzat polgármesterét, hogy a 

GFT 2017. évi módosítását az Önkormányzat helyett elfogadja és aláírja. 

Az Északdunántúli Vízmű Zrt-t meghatalmazom, hogy a gördülő fejlesztési tervet (GFT-t) a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be jóváhagyásra, illetve 

meghatalmazom a jóváhagyási eljárásban való képviseletre. 

Meghatalmazást meghatalmazott elfogadja. 

 

Piliscsév, 2018. ……….................                         Tatabánya, 2018. 

………………….….. 

 

 

meghatalmazó          meghatalmazott 

 

Tanúk: 

Név : ……………………………….….….…...  ………...…….…………….…………….. 

Cím: ……………………………………...…..  ………………...………………………… 

 ……………………………………….…  …………………………………………... 

Aláírás:  ……………………………..…………. …………………...……………...………..  

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

       Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

            polgármester 


