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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2011. évi CXCV. törvény 87. § értelmében a polgármester a helyi önkormányzat 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

Külsővat község önkormányzatának eredeti előirányzata 48 873 e Ft. 

 

Bevételek általános értékelése: 

 
Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1. számú táblázat szemlélteti. 

 

Önkormányzatok működési támogatások államháztartáson belülről címszó alatt könyveltük: 

 

Helyi önkormányzatok működési támogatása 5 789 e Ft 

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok 452 e Ft 

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 376 e Ft 

Központosított támogatások 781 e Ft 

Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása 1 800 e Ft 

o Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 401 e Ft 

o Lakásfenntartási támogatás 993 e Ft 

o Rendszeres szociális segély 346 e Ft 

o Óvodáztatási támogatás 60 e Ft 

 

Egyéb működési támogatás  5 053 e Ft 

o Munkaügyi Alap 3 628 e Ft 

o Hivatal támogatása 1 425 e Ft 

 

Felhalmozási célú támogatások:  10 539 e Ft 

o Adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

Önkormányzatok fejlesztési támogatása 10 000 e Ft 

o MVH támogatás (Műv. Ház) 539 e Ft 

 

Adóbevételek:  2 455 e Ft 

o Magánszemélyek kommunális adója 353 e Ft 

o Iparűzési adó 1 656 e Ft 

o Gépjárműadó 261 e Ft 

o Talajterhelési díj 132 e Ft 

o Késedelmi pótlék 14 e Ft 

o Egyéb birság 39 e Ft 

 

Működési bevételünk az első félévben:   5 193 e Ft  

o Kitermelt fa értékesítése 3 517 e Ft 

o Készletértékesítés (bontott ajtó, deszka, vízdíj tér.) 202 e Ft 

o Igazgatási szolgáltatási díj 3 e Ft 

o Temetés térítése 10 e Ft 

o Terembérlet 87 e Ft 

o Lakbér  115 e Ft  

o Orvosi rendelő bérleti díja 66 e Ft 

o Földbérleti díj 443 e Ft 

o Közterület foglalás 28 e Ft 

o Szennyvízcsatorna bérleti díj 302 e Ft 
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o Bérleti díj (MOVE) 40 e Ft 

o Szociális étkeztetés térítési díj 367 e Ft 

o Kamat bevételek 13 e Ft  

   

    

Pénzmaradványunkat igénybe vettük, ami 5 920 e Ft volt.   

 
Kiadások általános értékelése: 

 
Kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti. 

 

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége teljesített kiadás 4 181 e Ft, melyből a munkabér 

1 575 e Ft, járulékai 379 e Ft, a dologi kiadás 2 001 e Ft, az alábbiak: 

 Irodaszer 129 e Ft 

 Mindazok, melyek nem számolhatóak el szakmai anyagként 67 e Ft 

 Internet díj 27 e Ft 

 Telefonszámla 166 e Ft 

 Villamos energia 41 e Ft 

 Gázdíj 193 e Ft 

 Víz- és csatornadíj 9 e Ft 

 Postaköltség 96 e Ft 

 Egyéb szolgáltatások 173 e Ft 

 Más egyéb szolgáltatások 744 e Ft 

 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 356 e Ft 

 2 001 e Ft 

 

Forgótőke miatt 15 e Ft-ot adtunk át, TÖOSZ támogatás 15 e Ft, GEMARA tagdíj 25 e Ft, 

Pápai Többcélú Kistérségi Társulás részére az I. félévi hozzájárulás 160 e Ft volt. 

Gyermekétkeztetés 2013 évi elszámolása miatt fizettünk Nemesszalók Önkormányzat részére 

1 e Ft-ot. Diáknap költségeihez 10 e Ft-tal járultunk hozzá. 

 

Köztemető fenntartására 22 e Ft volt a kiadás június 30-ig. 

 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 6 e Ft 

 Villamos energia 2 e Ft 

 Víz- és csatornadíj 9 e Ft 

 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 5 e Ft 

 22 e Ft 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ellátására 4 233 e Ft-ot költöttünk, melyből a 

munkabér 3 577 e Ft, járulékai 483 e Ft, hajtó és kenőanyag 48 e Ft-ba került. 

Vásároltunk fűnyírót és fűkaszát 125 e Ft összegben. 

 

Közvilágítás 134 e Ft-ba került az első félévben. 

 

Községgazdálkodási szolgáltatás címén kifizetett kiadás 2 469 e Ft. 

Dologi kiadás 1 190 e Ft: 

 Hajtó- és kenőanyag 99 e Ft 

 Mindazok, melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 274 e Ft 

(festék, lakat, fólia, jégoldó stb) 

 Telefonszámla 6 e Ft 

 Villamos energia 94 e Ft 

 Gázdíj 46 e Ft 

 Víz- és csatornadíj 61 e Ft 
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 Karbantartás, kisjavítás 56 e Ft 

 Biztosítási díjak 33 e Ft 

 Szállítás 87 e Ft 

 Más egyéb szolgáltatás 188 e Ft 

 Működési célú felszámított ÁFA 246 e Ft 

   1 190 e Ft 

Tanösvény megvalósítása miatt fizettünk ki 1 244 e Ft-ot, vásároltunk tanuló biciklit és CO 

érzékelőt 35 e Ft összegben. 

 

Háziorvosi alapellátás dologi kiadásaira 133 e Ft-ot fizettünk ki: 

 Telefonszámla 10 e Ft 

 Villamos energia 19 e Ft 

 Gáz díj 71 e Ft 

 Víz- és csatornadíj 5 e Ft 

 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 28 e Ft 

 133 e Ft 

 

Fogorvosi ellátásra kifizettünk 210 e Ft-ot, mely a fogászati hozzájárulás miatti kiadás. 

 

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás teljesített kiadása 90 e Ft, a védőnői költségek 

elszámolása miatt átadott összeg. 

 

Sportlétesítmények működtetése feladatra 268 e Ft-ot fizettünk ki az első félévben, melyből 

dologi kiadás 3 e Ft volt, sportkör támogatására 265 e Ft-ot adtunk. 

 

Könyvtári szolgáltatás 191 e Ft-ba került, melyből a megbízási díj 126 e Ft, járulékai 31 e 

Ft, dologi kiadás 34 e Ft, az internet díj költsége. 

 

Közművelődési intézmények működtetésére 7 158 e Ft-ot fizettünk ki. 

Dologi kiadás: 

 Mindazok, melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 36 e Ft 

 Villamos energia 49 e Ft 

 Gáz díj 100 e Ft 

 Víz- és csatornadíj 3 e Ft 

 Más egyéb szolgáltatások 212 e Ft 

 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 72 e Ft 

          472 e Ft 

 

Művelődési ház felújítására 6 686 e Ft-ot fizettünk ki. 

 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladataira 871 e Ft pénzeszköz átadás történt ütemterv 

szerint. 

  

 

Segélyezés, támogatás címén 2 512 e Ft került kifizetésre: 

 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 665 e Ft 

 Rendszeres szociális segély 385 e Ft 

 BURSA H. 100 e Ft 

 Normatív lakásfenntartási támogatás 1 146 e Ft 

 Óvodáztatási támogatás 60 e Ft 

 Pénzbeli átmeneti segély 156 e Ft 

 2 512 e Ft 



Szocialis etkeztetes szakfeladaton kifizetett kiadas 697 e Ft volt, mely a vasarolt elelmezes
koltsege.

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy beszamolomat megvitatni es elfogadni
sziveskedjenek.

Nemesszalok, 2014. szeptember 4.

Aczel Peter sk.--
^\polgarmester



Kiilsovat Onkormanyzat 2014 I. felev

Miikodesi Felhalmozasi
1. sz.tablazat

adatok e Ft-ban
Beveteli forras
megnevezese

Onkormanyzatok
mukodesi tarn.
Szocialis feladatok
Kulturalis
feladatok
Kozpontositott e.i.

Kiegeszito tarn.
Egyeb mukodesi
celu tamogatas
Felhalmozasi ce~lu
tamogatas
Adobevetelek
Miikodesi
bevetelek
Elozo evi pm.
(miikodesre)
Elozo evi pm
(felhalmozasra)

Osszesen:

Eredeti
eloiranyzat

12729
1 027

855

137
4024

11 436

5661
4530

2554

4471

1 449

48873

Modositott
eloiranyzat

12729
1 027

855

137
4024

11436

5661
4530

2554

4471

1 449

48873

Teljesites

5789
452

376

781
1800

5053

10539
2455

5193

4471

1449

38358

Teljesites
%-a

45
44

44

570
45

44

186
54

203

100

100

78

Eredeti
eloiranyzat

12729
1 027

855

137
4024

11436

4530

2554

4471

41763

Modositott
eloiranyzat

12729
1 027

855

137
4024

11 436

4530

2554

4471

41763

Teljesites

5789
452

376

781
1 800

5053

2455

5 193

4471

26370

Teljesites
%-a

45
44

44

570
45

44

54

203

100

63

Eredeti
eloiranyzat

5661

1449

7110

Modositott
eloirdnyzat

5661

1 449

7110

Teljesites

10539

1449

11988

Teljesites
%-a

186

100

169



Külsővat község Önkormányzata 

2014. I. félév 
2. sz. melléklet 

adatok ezer Ft-ban 

SZAKFELADAT Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

e.i. 

Teljesítés Telj. 

%-a  

A TELJESÍTÉSBŐL 

Szemé-

lyi jutt. 

Munkaadó-

kat terhelő 

járulékok 

Dologi 

kiadás 

Pénzeszk. 

átadás 

Támogatá

s, egyéb 

jutt. 

Felújítás Beruház

ás 

Egyéb 

kiadás 
Összesen 

Önk.igazgatási 

tevékenysége 

 

12 655 

 

12 655 
 

4 181 

 

33 

 

1 575 

 

379 

 

2 001 

 

226 

     

4 181 

Köztemető fenntartás 70 70 22 31   22      22 

Közfoglalkoztatás 9 379 9 379 4 233 45 3 577 483 48    125  4 233 

Közvilágítás 828 828 134 16   134      134 

Községgazdálkodás 4 870 4 870 2 469 51   1 190    1 279  2 469 

Háziorvosi alapell. 229 229 133 58   133      133 

Fogorvosi ell. 330 330 210 64   210      210 

Család, nővéd.gond. 946 946 90 10    90     90 

Sportlétesítmények 2 058 2 058 268 13   3 265     268 

Könyvtári szolgált. 320 320 191 60 126 31 34      191 

Közművelődés 7 440 7 440 7 158 96   472   6 686   7 158 

Óvodai nevelés, ell. 1 741 1 741 871 50    871     871 

Segélyek, 

támogatások 

 

5 829 

 

5 829  
 

2 512 

43      

2 512 

    

2 512 

Szociális étkeztetés 729 729 697 96   697      697 

 Tartalék 1 449 1 449            

Összesen 48 873 48 873 23 169 47 5 278 893 4 944 1 452 2 512 6 686 1 404  23 169 
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E L O T E R J E S Z T E S

a Kepviselo-testiilet 2014. szeptember 11-i nyiivanos iilesere

Targy: A nem kozmuvel osszegyujtott haztartasi szennyviz begyujtesere es elszallitasara
vonatkozo helyi kozszolgaltatasrol szolo onkormanyzati rendelet-tervezet
Eloado: Aczel Peter polgarmester



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés 

d) pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint 

közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található 

szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.  

 

Ezen feladat ellátására az önkormányzat közszolgáltatást szervez és tart fenn. A Vgtv. 

szabályozza, hogy a közszolgáltatást végző milyen személyi, tárgyi feltételeknek kell, hogy 

megfeleljen a feladat ellátásához, valamint azt, hogy az önkormányzat, ezen feladatot 

ellátóval írásban közszolgáltatási szerződést köt legfeljebb 10 évre.  

A Vgtv. 44//C. § (2) bekezdése a) – g) pontja meghatározza azt is, hogy a képviselő-testület e 

tárgyban milyen tartalmi elemekkel alkotja meg helyi rendeletét.  

A Vgtv. 44/D. §-a szabályozza az összeggyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos 

díjfizetési kötelezettséget, meghatározza, hogy milyen díjat emelő és csökkentő tételeket 

köteles a közszolgáltató figyelembe venni, melyet egy díjkalkuláció formájában köteles 

elkészíteni és a jegyzőn keresztül az önkormányzat elé terjeszteni még a helyi rendelet 

elfogadása előtt.  

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az erre vonatkozó szabályozást még 

nem végezte el, továbbá nem állapította meg a díját sem. Emiatt szükséges a rendelet 

megalkotása. 

A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására, elhelyezésére Szabó Norbert 

Sárvár, Cukorgyár u. 8. egyéni vállalkozó adott a legkedvezőbb ajánlatot, mely szolgáltató 

megfelel a közszolgáltatóval szemben támasztott jogszabályi követelményeknek. A rendelet-

tervezet melléklete tartalmazza a szolgáltató által kalkuláció alapján ajánlott díjat.  

A rendelet-tervezetet szakmai véleményezésre megküldtünk a környezetvédelmi 

felügyelőségnek, valamint tájékoztatásul megküldtük a szomszédos önkormányzatoknak. A 

szabályozásnál figyelembe vettük a szakhatóság véleményét. 

 

Külsővat, 2014. szeptember 2.            

 

                                                                                         Aczél Péter sk. 

                                                                                          polgármester  

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról szóló   

6/2014.(….) önkormányzati rendelethez  

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet megalkotásával a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és 

elszállítása, a helyi közszolgáltató kiválasztása és a díj mértékének megállapítása 

szabályozottá válik.  

 

2. Környezeti, egészségügyi következmények: 

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.  



 2 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.  

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

 

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(….) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról 

 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben 

meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával 

és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.  

 

(2) A rendelet területi hatálya Külsővat község közigazgatási területére terjed ki.  

 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:  

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,  

b) a község közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózatra rá nem kötött ingatlan 

tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: 

ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.  

 

2. A nem közművel gyűjtött szennyvíz begyűjtése, elszállítása és elhelyezése 

 

2. § (1) Külsővat Község Önkormányzata közigazgatási területén keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését 

szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.  

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatást Külsővat község közigazgatási területén Szabó Norbert (Sárvár, Cukorgyári 

u. 8.) egyéni vállalkozó (a továbbiakban: közszolgáltató) végezheti. 

 

(3) A közszolgáltató az általa szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 

szombathelyi és a répcelaki szennyvíztisztító telepen helyezi el.  
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3. A közszolgáltatási szerződés 

 

3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási 

szerződésben kell meghatározni:  

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,  

b) a szerződés tárgyát,  

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,  

d) teljesítés helyét,  

e) feladat ellátására vonatkozó szabályokat,  

f) felek jogait és kötelezettségeit,  

g) közszolgáltatási díj megállapításának módját,  

h) szerződés módosításának, felmondásának módját.  

 

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

4. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.  

 

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül a 

szolgáltatást elvégezni.  

 

(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve, ha arról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy nem 

tekinthető közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek.  

 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra 

engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.  

 

(5) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása 

közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul 

tisztítania és fertőtlenítenie kell.  

 

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

5. § (1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére 

szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési 

hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban meghatározott módon 

köteles teljesíteni.  

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött háztartási szennyvíz 

tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a rendelet 2. § (2) bekezdésében megjelölt 

közszolgáltatónak átadni és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat kifizetni.  

 

6. A közszolgáltatás díja 

 

 6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával 

és elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás díját az 1. melléklet tartalmazza.  
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(2) A közszolgáltatás 5 m3-es gépjárművel történik.  

 

(3) A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás teljesítésekor kiállított számla ellenében, a 

számlán szereplő fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni.   

 

7. Az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok 

 

7. § Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettség alól, amennyiben az ingatlan beépítetlen. Mentesül továbbá a nem használt, 

lakatlan ingatlan esetében, ahol szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a 

közszolgáltató felé.  

 

 

8. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

8. § A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes 

személyazonosító adatok, lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéshez tartja nyilván és 

kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály 

rendelkezéseinek megfelelően.  

 

9. Hatályba lépés 

 

10. § E rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.  

 

 

Aczél Péter sk.                                  dr. Szabadics Zsuzsanna sk. 

                            polgármester                                                jegyző 

 

 

 

                                                   1. melléklet a 6/2014. (…...) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos díjak (áfa nélkül)  

 

 A B C 

1. Megnevezés Díj Ft/m3 

2. Közszolgáltatási díj 5 m3 gépjárművel történő szállítás esetén 2 756 
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Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek
6/2014.(IX.25.) onkormanyzati rendelete

a nem kozmuvel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyujtesevel kapcsolatos helyi
kozszolgaltatasrol

Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. szeptember 11-i iilesen.
Kihirdetve: 2014. szeptember 25-en.

2 " ' '. \J
dr. Szabaddcs Ziuzsanna

jegyzo



 

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról 

 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben 

meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával 

és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.  

 

(2) A rendelet területi hatálya Külsővat község közigazgatási területére terjed ki.  

 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:  

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,  

b) a község közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózatra rá nem kötött ingatlan 

tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: 

ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.  

 

2. A nem közművel gyűjtött szennyvíz begyűjtése, elszállítása és elhelyezése 

 

2. § (1) Külsővat Község Önkormányzata közigazgatási területén keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését 

szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.  

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatást Külsővat község közigazgatási területén Szabó Norbert (Sárvár, Cukorgyári 

u. 8.) egyéni vállalkozó (a továbbiakban: közszolgáltató) végezheti. 

 

(3) A közszolgáltató az általa szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 

szombathelyi és a répcelaki szennyvíztisztító telepen helyezi el.  

 

3. A közszolgáltatási szerződés 

 

3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási 

szerződésben kell meghatározni:  

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,  

b) a szerződés tárgyát,  

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,  

d) teljesítés helyét,  

e) feladat ellátására vonatkozó szabályokat,  
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f) felek jogait és kötelezettségeit,  

g) közszolgáltatási díj megállapításának módját,  

h) szerződés módosításának, felmondásának módját.  

 

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

4. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.  

 

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül a 

szolgáltatást elvégezni.  

 

(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve, ha arról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy nem 

tekinthető közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek.  

 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra 

engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.  

 

(5) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása 

közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul 

tisztítania és fertőtlenítenie kell.  

 

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

5. § (1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére 

szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési 

hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban meghatározott módon 

köteles teljesíteni.  

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött háztartási szennyvíz 

tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a rendelet 2. § (2) bekezdésében megjelölt 

közszolgáltatónak átadni és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat kifizetni.  

 

6. A közszolgáltatás díja 

 

 6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával 

és elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás díját az 1. melléklet tartalmazza.  

 

(2) A közszolgáltatás 5 m3-es gépjárművel történik.  

 

(3) A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás teljesítésekor kiállított számla ellenében, a 

számlán szereplő fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni.   

 

7. Az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok 



7. § Az ingatlantulajdonos mentesiil a kozszolgaltatas igenybevetelere vonatkozo
kotelezettseg alol, amennylben az ingatlan beepitetlen. Mentesiil tovabba a nem hasznalt,
lakatlan ingatlan eseteben, ahol szennyviz nem keletkezik es ennek tenyet irasban bejelenti a
kozszolgaltato fele.

8. A szemelyes adatok kezelesere vonatkozo rendelkezesek

8. § A kozszolgaltato a kozszolgaltatassal osszefiiggo szemelyes adatokat (termeszetes
szemelyazonosito adatok, lakcim) kizarolag a kozszolgaltatas vegzeshez tartja nyilvan es
kezeli az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo jogszabaly
rendelkezeseinek megfeleloen.

9. Hatalyba lepes

10. § E rendelet 2014. oktober 1-jen lep hatalyba.

Aczel Peter
polgarmester

dr. Szabadics ZsHzsanna
jegyzo



 

 

 

                                                   1. melléklet a 6/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos díjak (áfa nélkül)  

 

 A B C 

1. Megnevezés Díj Ft/m3 

2. Közszolgáltatási díj 5 m3 gépjárművel történő szállítás esetén 2 756 

 

 

 

 



 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés 

 
Mely létrejött Külsővat Község Önkormányzata (képviseletében eljár:  Aczél Péter polgármester), 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 
Szabó Norbert egyéni vállalkozó, Sárvár, Cukorgyári u. 8., 53507367-2-38 (adószám), 
(képviseletében eljár:  Szabó Norbert), továbbiakban, mint Vállalkozó 
között alulírott helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
Preambulum 
 
Megrendelő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását, 
ártalmatlanítását a község területén keletkező helyi közszolgáltatás útján jelen közszolgáltatási 
szerződés keretei között, a vonatkozó jogszabályok, elsősorban a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint biztosítja. 
 
1. A Vállalkozó kötelezettségei 
 
1.1. Külsővat község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzése, mely során a 
Vállalkozó a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 
közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásával elszállítja és elhelyezi a szombathelyi, 
répcelaki szennyvíztisztító telepen. 

 

1.2. A Vállalkozó a szennyvizet telefonon történő megrendelés alapján min. 5m  ɜmennyiségtől 
kettő munkanapon belül szállítja el. 
 
1.3. A közszolgáltatás ellátásához a Vállalkozó alvállalkozót nem vehet igénybe. 
 
1.4. A Vállalkozó köteles gondoskodni: 
 

 a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 
berendezés biztosításáról, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 
alkalmazásáról; 

 

 a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 
fejlesztések és karbantartások elvégzéséről; 

 

 a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz ártalmatlanítására az önkormányzat képviselő-
testülete által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételéről; 

 

 a Vállalkozó által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 
tapasztalatairól szóló, részletes költségelszámolással kiegészített tájékoztatás benyújtásáról 
az önkormányzat képviselő-testületének legalább évenkénti egyszeri alkalommal, a 
tárgyévet követő év március 31-ig; 

 

 a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítéséről és 
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetéséről; 

 

 a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat működtetéséről; 
 



 

 

 a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapításáról. 
 

 2. A Megrendelő kötelezettségei 
 
2.1. Megrendelő közigazgatási területén belül a lakosságot tájékoztatja a háztartási szennyvíz 
begyűjtésével kapcsolatos feladatokról. 
 
2.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt a közszolgáltatási 
területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését csak a Vállalkozó 
végezhet. 
 
2.3. Megrendelő vállalja a településen működtetett különböző közszolgáltatások 
összehangolásának elősegítését, valamint a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a 
közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását a Vállalkozó részére, annak írásos 
kérelme alapján. 
 
3. A Vállalkozó jogosult 
 
3.1. A 4. pontban rögzítettek szerint egytényezős díjszabás szerinti díj alkalmazására. 
 
3.2. Amennyiben kétség merül fel a felek között a tekintetben, hogy az összegyűjtött háztartási 
szennyvíz idegen anyagot is tartalmaz, amely ártalmatlanító helyen nem helyezhető el, úgy a 
Vállalkozó a Megbízó képviselőjével azt követően megvizsgálja és fenti esetben a közszolgáltatást 
megtagadhatja. 
 
4. Díjazás 
 
4.1. Az alkalmazott díjtétel: 
 

Nettó szállítási és ártalmatlanítási díj: 2756,- Ft/ m3 
 
A díj tartalmazza a begyűjtés, a szállítás és az ártalmatlanítás díját. 
 
4.2. A díj nem tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (lakossági 
folyékony hulladék) után igényelt ártámogatást. 
 
A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által benyújtott számla alapján a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz után a központi költségvetésből igényelhető ártámogatást a 
számlára érkezést követő 30 napon belül a Vállalkozó által megadott számlaszámra utalja. 
 
5. Kapcsolattartók: 
 
5.1. Vállalkozó részéről: 

Név: Szabó Norbert 

Cím: 9600 Sárvár, Cukorgyári u. 8. 

E-mail: szabonorbert@globonet.hu 

Telefon: 06 30 9726414 

 
5.2. Megrendelő részéről: 



 

 

Név:  

Cím:  

E-mail:    

Tel.: 

 
6. Az ingatlan-tulajdonos kötelezettségei: 
 
6.1. Az ingatlan-tulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésre irányuló igényét bejelenteni a Vállalkozónak. 
 
6.2. A tulajdonos köteles megrendelő által megállapított mindenkori a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjat a díjfizetésre vonatkozó számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a Vállalkozónak megfizetni. 
 
7. Szerződés hatálya 
 
Jelen szerződés 2019. szeptember 30. napjáig határozott ideig érvényes. 
 
8. A szerződés megszűnése: 
 
8.1. Jelen szerződés a szerződés hatályának időtartama alatt csak közös megegyezéssel vagy 30 
napos felmondási idővel rendkívüli felmondással szüntethető meg. 
 
8.2. Rendkívüli felmondási ok a Megrendelő részéről: 
 

 vis maior eset kivételével a Vállalkozó igazolhatóan jelentősen – 5 munkanapot 
meghaladóan – késlekedik a közszolgáltatás ellátásával. 

 A Vállalkozó ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul 

 A Vállalkozó jogosultsága a tevékenység végzésére megszűnik. 
 
8.3. Rendkívüli felmondási ok a Vállalkozó részéről: 
Megrendelő a 4.2. pontban vállalt kötelezettségével indokolatlanul késlekedik 
 
9. Záró rendelkezések 
 
A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződésből adódó vitáikat elsődlegesen tárgyalás 
útján próbálják rendezni. Jogvita esetén az általános hatáskörű és illetékességű bíróság jár el. A 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok iránymutatásai a 
mérvadóak. 
 
Jelen szerződés módosítása írásos formában, mindkét fél aláírásával hatályos. 
 
A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás után helybenhagyólag írták 
alá. 
…………………, 2014. 
 
……………………………                          …………………………… 
                                                                             Szabó Norbert 
          rendelő                                                          Vállalkozó 
 



 

 

 

   
  
   

                       



Kill s 6 va t K o z s e g O n k o r m a n y z a t a
9 5 3 2 K i i l s o v a t , K o s s u t h u . 7 0 .

Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090

e-mail: pmkvat@gmail.com

E L O T E R J E S Z T E S

a Kepviselo-testulet 2014. szeptember 11-i nyilvanos ulesere

Targy: Vizikozmii vagyon gordulo fejlesztesi terve
Eloado: Aczel Peter polgarmester



1. oldal, osszesen: 2

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok

Felado: "Kulsovat Onkormanyzat" <pmkvat@gmail.com>
Cimzett: "Hujber Laszlone" <pajtas76@freemail.hu>; "Petho Zoltan" <zoltanpetho@agroproduktrt.hu>;

"Szab6 Laszl6ne" <sz_marika56@freemail.hu>; "Szalay Istvanne" <borikvat@gmail.com>; "Dr.
Szabadics Zsuzsanna" <nemesszalok.jegyzo@emw.hu>

Elkuldve: 2014. augusztus 27. 7:43
Melleklet: V010JVlersevat.zip; S024_Kuls6vat.zip
Targy: Fwd: Gordulo fejlesztesi terv

Tovabbitott level -
Felado: Tengelics Roland <tengelics@vasiviz.hu>
Datum: 2014. augusztus 25. 13:09
Targy: Fwd: Gordulo fejlesztesi terv
Cimzett: pmkvat(g),gmai 1.com

Eredeti iizenet
TargyrGordiilo fejlesztesi terv

Datum:Mon, 25 Aug 2014 13:06:19 +0200
Felado:Tengelics Roland <tengelics@vasiviz.hu>

Cimzett:mersevat@cellkabel.hu. pmkvat@pr.hu

Tisztelt Polgarmester AsszonyAJr!

A VASIVIZ ZRt, mint tizemelteto elkeszitette az altala javasolt gordtilo fejlesztesi tervet,
melyet a sziikseges mellekletekkel, ezennel megkuldiink Onoknek, a kepviselo testiiletek ele
terjesztes es jovahagyas erdekeben. A VASIVIZ ZRt. vallalja, hogy a testiiletek altal elfogadott
terveket osszegyujti es egyiittesen nyujtja be a Magyar Energetikai es Kozmu-szabalyozasi
Hivatalhoz.

Fenti kotelezettseg teljesitese erdekeben kerjuk, hogy a fejlesztesi tervek elfogadasarol szolo
testiileti hatarozatokat resziinkre mielobb - de legkesobb 2014. szeptember 12-ig - megkuldeni
sziveskedjenek.

A VASIVIZ ZRt. altal elkeszitett terveket papir alapon az ellatasert felelosok kepviseletere
jogosult Onkormanyzat, elektronikus uton valamennyi erintett Onkormanyzat reszere
megkuldjiik.

Tisztelettel:

Zelles Zsolt

strategiai igazgato

2014.08.27.



(20140825)

2. oldal, osszesen: 2

Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 10310

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com

Aczel Peter
Polgarmester Kiilsovat
+3620/4188690
www.kulsovat.hu

2014.08.27.



 

 

 

 

 

15 ÉVES GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV  

 

 

SZENYVÍZ ÁGAZAT 

 

 

S024 jelű Külsővat szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

 

 

 

 

 

 

Szombathely, 2014. augusztus 

 

 

 
 

Tervezési időszak: 2015-2029 





2015   

   eFt

2016      

 eFt

2017 

eFt

2018  

eFt

2019

eFt

2020     

  eFt

2021      

 eFt

2022  

    eFt

2023     

 eFt

2024  

eFt

2025      

eFt

Külsővat szvt. egységeinek (műtárgyak, berendezések) 

ütemezett komplex rekonstrukciója, cseréje. 
SZSZÜ S024 4 500 3 000

10% tartalék keret SZSZÜ S024 659 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

S024 Szv.i rendszer összesen: SZSZÜ S024 5 159 44 44 44 44 44 44 44 44 44 3 044 44

S024 Felhasználható használati díj SZSZÜ S024 6 588 442 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439

S024 Vagyonértékelés becsült költsége SZSZÜ S024 1 400 900 500

SZSZÜ Egyenleg SZSZÜ S024 -502 -107 288 683 1 078 1 473 1 868 2 264 2 659 54 -51

Megjegyzés

Kalkulált 

bekerülési 

költség 

összesen              

eFt

Ütemezés

Gördülő fejlesztési terv - Felújítási, pótlási terv - S024 jelű Külsővat szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerre

Fejlesztés megnevezése
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2026  

   eFt

2027    

  eFt

2028       

 eFt

2029  

     eFt

1 500

44 44 44 44

44 44 44 1 544

439 439 439 439

344 739 1 134 29

Ütemezés

Gördülő fejlesztési terv - Felújítási, pótlási terv - S024 jelű Külsővat szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerre



2015   

   eFt

2016      

 eFt

2017 

eFt

2018  

eFt

2019

eFt

2020     

  eFt

2021      

 eFt

2022  

    eFt

2023     

 eFt

2024  

eFt

2025      

eFt

2026  

   eFt

2027    

  eFt

2028       

 eFt

2029  

     eFt

Külsővat szvt. gépház mesterséges szellőztetésének 

fejlesztése.
SZSZÜ S024 1 000 1 000

Külsővat szvt. és 2 db átemelő távfelügyeletének 

(GPRS) kiépítése, bejelzés becsatolása a szombathelyi 

diszpécserközpontba. 

SZSZÜ S024 1 500 1 500

Külsővat csatornahálózatát terhelő talaj- és 

csapadékvíz kizárása. Csatornadiagnosztika alapján 

beazonosított pontszerű hibahelyek javítása.

SZSZÜ S024
Egy része szavatosság keretében 

kezelhető.
5 000 5 000

SZSZÜ Pályázati forrás szükséglet összesen SZSZÜ S024 7 500 1 000 1 500 5 000

Gördülő fejlesztési terv - Beruházási terv - S024 jelű Külsővat szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerre

Kalkulált 

bekerülési 

költség 

összesen              

eFt

Ütemezés

Fejlesztés megnevezése

T
e
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Megjegyzés



GFT 

 

Beruházási terv 
 

MŰSZAKI ADATLAP 
 

2016. 
 

 

Víziközmű rendszer jele:  S024 

  

Beruházás helye, megnevezése: Külsővat szennyvíztisztító telep, gépház mesterséges 

szellőztetésének átalakítása fejlesztése. 

 

Ellátásért felelős:   Külsővat Község Önkormányzata. 

 

A fejlesztés műszaki indoklása:  A szennyvízkezelés során felszabaduló vízpára (főleg 

télen) az elégtelen légcsere miatt nedvességgel telített 

légteret eredményez a gépházban, ami az épület 

szerkezetében, a gépészeti és villamos elemekben, 

szerelvényekben korróziós károkat, egyúttal élettartam-

csökkenést eredményez. 

 

Főbb műszaki paraméterek:  A gépház légterének napi többszöri átszellőztetése 

megfelelő kapacitású és elhelyezésű ventilátorok 

segítségével, páratartalommérésről vezérelt hozam-

szabályozással. Téli üzemnél hőmérsékletkontrollal 

(lehűlés megakadályozása céljából).   

 

Költségkalkuláció (nettó):  1 000 eFt 

 

Forrás megnevezése:  A rendszeren képződő szennyvíz használati díj. 

 

Vízjogi létesítési engedély:  Vízjogi létesítési engedély beszerzése nem szükséges. 

 

Költségviselő(k):   Külsővat Község Önkormányzata. 

 

Melléklet:     helyszínrajz 

 

 

 

Kelt: Szombathely, 2014. 08. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15 ÉVES GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV  

 

 

IVÓVÍZ ÁGAZAT 

 

 

V010 jelű Mersevát ivóvízellátási rendszer  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

 

 

 

 

 

 

Szombathely, 2014. augusztus 

 

 

 
 

Tervezési időszak: 2015-2029 





Mersevát-Külsővat közötti távvezetéken 4 db hídvezeték cseréje-II. ütem_2019 

GFT 

 

Felújítási és Pótlási terv  
 

MŰSZAKI ADATLAP 
 

2019. 

 

 

 

Víziközmű rendszer jele:  V010 

  

Beruházás helye, megnevezése: Mersevát – Külsővat községek között távvezetéken 4 db 

hídvezeték cseréje; II. ütem, 

 

Ellátásért felelős:   Mersevát Község Önkormányzata 

     Külsővat Község Önkormányzata 

      

A fejlesztés műszaki indoklása: A korrodálódott acél hídvezeték potenciális hibaforrás, 

mely veszélyezteti az üzemeltetés biztonságát. Csőtörés következtében a folyamatos 

vízszolgáltatás meghiúsul. Ezért az acél csővezetéket KPE anyagú csőre cseréljük.   

 

Főbb műszaki paraméterek:  A meglévő acélcső helyett KPE vezeték beépítése.  

  

Költségkalkuláció (nettó):  1 200 eFt 

 

Forrás megnevezése:  a rendszeren képződő víziközmű-használati díj 

 

Vízjogi létesítési engedély:  vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik 

 

Költségviselő(k):   A víziközmű-rendszer tulajdonos ellátásért felelős 

Önkormányzat/ok, az Üzemeltetővel megkötött Bérleti üzemeltetési szerződésben 

meghatározott vagyon részarányok szerint.  

  

Melléklet:     Helyszínrajz 

 

 

Kelt: Szombathely, 2014. 07. 15. 

 

 



Mersevát-Külsővat közötti távvezetéken 4 db hídvezeték cseréje-I. ütem_2017 

GFT 

 

Felújítási és Pótlási terv  
 

MŰSZAKI ADATLAP 
 

2017. 

 

 

 

Víziközmű rendszer jele:  V010 

  

Beruházás helye, megnevezése: Mersevát – Külsővat községek között távvezetéken 4 db 

hídvezeték cseréje; I. ütem, 

 

Ellátásért felelős:   Mersevát Község Önkormányzata 

     Külsővat Község Önkormányzata 

      

A fejlesztés műszaki indoklása: A korrodálódott acél hídvezeték potenciális hibaforrás, 

mely veszélyezteti az üzemeltetés biztonságát. Csőtörés következtében a folyamatos 

vízszolgáltatás meghiúsul. Ezért az acél csővezetéket KPE anyagú csőre cseréljük.   

 

Főbb műszaki paraméterek:  A meglévő acélcső helyett KPE vezeték beépítése.  

  

Költségkalkuláció (nettó):  1 500 eFt 

 

Forrás megnevezése:  a rendszeren képződő víziközmű-használati díj 

 

Vízjogi létesítési engedély:  vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik 

 

Költségviselő(k):   A víziközmű-rendszer tulajdonos ellátásért felelős 

Önkormányzat/ok, az Üzemeltetővel megkötött Bérleti üzemeltetési szerződésben 

meghatározott vagyon részarányok szerint.  

  

Melléklet:     Helyszínrajz 

 

 

Kelt: Szombathely, 2014. 07. 15. 

 

 



2015      

eFt

2016       

eFt

2017     

eFt

2018      

eFt

2019      

eFt

2020       

eFt

2021       

eFt

2022      

eFt

2023       

eFt

2024      

eFt

2025      

eFt

2026      

eFt

Mersevát-Külsővat közötti távvzeteéken 4 db 

hídvezeték cseréje (NA 150 acél meder alatti 

átvezetéssel D 160 KPE csőre)

SZVÜ V010 Forráshiány! Egyéb forrás szükséges! 5 000 1 500 1 200 1 200 1 100

Külsővat településen tűzcsap cserék I. ütem SZVÜ V010 1 700

10% tartalék keret SZVÜ V010 977 58 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

V010 Vízellátási rendszer összesen: SZVÜ V010 7 677 58 66 1 566 66 1 266 66 1 266 66 1 166 66 66 66

V010 Felhasználható ivóvízhasználati díj SZVÜ V010 9 767 583 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656

V010 Egyenleg SZVÜ V010 -975 -458 -1 368 -777 -1 387 -796 -1 406 -816 -1 325 -735 -644 -54

V010 Vagyonértékelés becsült költsége SZVÜ V010 2 000 1 500 500

Ütemezés

Megjegyzés

Gördülő fejlesztési terv - Felújítási, pótlási terv - V010 jelű Mersevát ivóvízellátási rendszerre

Fejlesztés megnevezése
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Kalkulált 

bekerülési 

költség összesen     

eFt



2027      

eFt

2028        

eFt

2029       

eFt

1 700

66 66 66

66 66 1 766

656 656 656

537 1 127 17

Ütemezés

Gördülő fejlesztési terv - Felújítási, pótlási terv - V010 jelű Mersevát ivóvízellátási rendszerre



2015      eFt 2016       eFt 2017     eFt 2018      eFt 2019      eFt 2020       eFt 2021       eFt 2022      eFt

V010 Pályázati forrás szükséglet összesen SZVÜ V010

Gördülő fejlesztési terv - Beruházási terv - V010 jelű Mersevát ivóvízellátási rendszerre

Megjegyzés

Kalkulált 

bekerülési 

költség összesen     

eFt

Ütemezés

Fejlesztés megnevezése
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2023       eFt 2024      eFt 2025      eFt 2026      eFt 2027      eFt 2028        eFt 2029       eFt

Gördülő fejlesztési terv - Beruházási terv - V010 jelű Mersevát ivóvízellátási rendszerre

Ütemezés



10. V010 Mersevát ivóvízellátási rendszer

10/1 Külsővat

10/2 Mersevát

VÍZELLÁTÁSI RENDSZEREK - TARTALOMJEGYZÉK

Ssz. Alssz. Azonosító kód Település



V010 Mersevát-Külsővat közötti 4 db NA 150 acél hídvezeték

csere D 160 kpe csőre



E L O T E R J E S Z T E S

Keszitette: Szabone Piriti Mart a

Tisztelt Kepviselok!

Az Onkormanyzatnak 2014. oktober 1. napjaig ismet lehetosege van csatlakozni a hatranyos
szocialis helyzetii felsooktatasi haligatok, illetoleg felsooktatasi tanulmanyokat kezdo fiatalok
tamogatasara letrehozott Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkormanyzati Osztondijpalyazat
2015. evi fordulqjahoz.
Az onkormanyzatnak kotelezettseget kell vallalni arra, hogy az Osztondijrendszer altalanos
szerzodesi felteteleit elfogadja es annak megfeleloen jar el, valamint arra, hogy a beerkezett
palyazatokat es a palyazatokrol szolo dontest az elektronikus adatbazisban rogziti.

A nyilatkozatot csatlakozasi szandekkal meg kell kiildeni az Emberi Eroforras
Tamogataskezelo reszere.

Kerem a Tisztelt Kepviseloket, dSntsenek a csatlakozasi szandekrol.

Kulsovat, 2014. szeptember 8.

A-*^Y
Dr. Szabadics Zauzsarma
, jegyzo

Hatarozati javaslat:,'

Kulsovat kozseg Onkormanyzata csatlakozik a hatranyos
szocialis helyzetii felsooktatasi haligatok, illetoleg a
felsdfoku tanulmanyokat kezdo fiatalok tamogatasara
letrehozott Bursa Hungarica Felsooktatasi
Onkormanyzati Osztondijpalyazat 2015. evi
fordulqjahoz.
Az Osztondijpalyazat 2015. evi fordulojanak Altalanos
Szerzodesi Felteteleit elfogadja es kotelezettseget vallal
arra, hogy a palyazatok kiirasa, elbiralasa es a tamogatas
folyositasa soran az Altalanos Szerzodesi Feltetelekben
foglaltaknak megfeleloen jar el.
Az Onkormanyzat kotelezettseget vallal tovabba arra is,
hogy a beerkezett palyazatokat es a palyazatokrol hozott
donteset az EPER-Bursa elektronikus rendszerben
rogziti.
Megbizza Aczel Peter polgarmestert, hogy a palyazattal
kapcsolatos teendoket lassa el.
Felelos: Aczel Peter polgarmester
Hatarido: folyamatos
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