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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. szeptember 28-án tartandó testületi ülésére 
 

 
Tárgy: Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2022-2036. időszakra készült gördülő fejlesztési 
tervének elfogadása 

                                                                                 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ÉDV Zrt. megküldte a 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervét, (az előterjesztés 
mellékletét képezi), melynek elfogadásával a Leányvár szennyvíztelepen tervezett felújítások, 
beruházások összértékének lakosságarányos, 44  % köteles Piliscsév Község Önkormányzata 
finanszírozni, míg a piliscsévi szennyvízhálózaton tervezett beruházások teljes összege terheli 
a települést. Ennek finanszírozásául szolgál egyrészt a nyilatkozatban is kiemelt 2022. évi 
bérleti díj, illetve a felhalmozott, az ÉDV Zrt. számára erre a célra elkülönített maradvány 
összege, melynek fedezete a költségvetésben biztosított.  
Javaslom, hogy a 2022-2036. időszakra készült gördülő fejlesztési tervet fogadja el a testület.  
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2021. (IX.28.) önkormányzati határozata 
az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. 2022-2036. időszakra készült gördülő fejlesztési tervéről 
 
1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Észak-dunántúli 

Vízmű Zrt. 2022-2036. időszakra készült gördülő fejlesztési terv (felújítás-pótlás) 
módosítását elfogadja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Fári Csabát, Leányvár Község polgármesterét, mint a 
Kesztölc-Leányvár Piliscsév szennyvíz víziközmű rendszer ellátásért felelős képviselőjét, 
a határozat mellékletét képező meghatalmazás és nyilatkozat aláírására. 

 
Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

1.) melléklet 

Meghatalmazás és nyilatkozat 

Alulírott Fári Csaba Leányvár község polgármestere, mint a Kesztölc-Leányvár-Piliscsév 
szennyvíz (21-29577-1-003-00-14) víziközmű rendszer ellátásért felelőse – Piliscsév község 
Önkormányzata …………… sz. határozatában foglaltak alapján – nyilatkozom, hogy az 
Északdunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 2022-2036. időszakra készült GFT felújítási-
pótlási tervrészeit mindhárom tervezési időszakra elfogadom.  
Továbbá meghatalmazom az Északdunántúli Vízmű Zrt.-t, hogy a GFT felújítási-pótlási 
tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be jóváhagyásra, 
illetve meghatalmazom a jóváhagyási eljárásban való képviseletre. 
 



 

Jelen meghatalmazás egyben hozzájárulás a GFT-ben szereplő munkák – MEKH általi 
jóváhagyás után – a 2022. évi bérleti díj terhére történő végrehajtásához.  

A terv elkészítésekor a vonatkozó törvényi szabályozásokban foglaltakat maradéktalanul 
figyelembe vettük.  

A meghatalmazás visszavonásig érvényes. 

Meghatalmazást meghatalmazott elfogadja. 

 

Piliscsév, 2021. szeptember …     Tatabánya, 2021. …………… ….. 

 

 

 …………………………………………    ……………………………………
 meghatalmazó meghatalmazott 
         

 

 

Piliscsév, 2021. szeptember 3. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett s.k. 

                polgármester 


