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Üzemeltetési igazgatói törzskar  

Ügyintéző: Lepsényi Adrienn Tárgy: Tájékoztatás 2021-2035. évi 
GFT módosításról 

Ügyszám: 01-ÁLT/11515-1/2021 Melléklet:  Módosított terv 

 
Kehidakustány Község Önkormányzata 
Lázár István Polgármester Úr részére 
 
8784 Kehidakustány 
Dózsa Gy. u. 7. 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ alapján a Zalavíz 
Zrt., mint szolgáltató a tavalyi év során elkészítette, és benyújtotta a Kehidakustány-SZV (21-32902-1-003-00-
12) víziközműrendszer 2021-2035 időszakra vonatkozó (15 éves) Gördülő Fejlesztési Tervét (továbbiakban: 
GFT), melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEFFO/7483-5/2020 ügyiratszámú 
határozatában jóváhagyott. 
 
A benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási terv felülvizsgálata után Kehidakustány-SZV vonatkozásában 
az alábbi módosításokról tájékoztatjuk Önöket: 
 
Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek: 

• Kehidakustány szennyvíztisztító telep, régi SBR reaktor levegőztető rendszer rekonstrukció (tervezett 
összeg: 2.075e Ft). 

• Kehidakustány szennyvíztisztító telep, gépészeti rekonstrukció (tervezett összeg: 800e Ft). 

• Kehidakustány szennyvíztisztító telep, régi SBR reaktorok üzemi paramétereinek megjelenítése a 
folyamatirányító számítógépen (tervezett összeg: 3.761e Ft). 

 
Felújítási és pótlási tervből az alábbi munka átkerül 2022. évre: 

• Kehidakustány szennyvíztisztító telep új biológiai műtárgy födémszerkezet felújítása (lejtés, 
vízszigetelés, vízelvezetés) (tervezett összeg: 3.000e Ft). 

 
Felújítási és pótlási tervben az alábbi munka költsége változik: 

• Kehidakustány I.-II. szennyvízátemelő közötti közösítő gépészeti akna vízzárózás, fedlap csere 
szintre emeléssel 600e Ft-ról 707e Ft-ra nőtt. 

 
Indoklás: 
A betervezett felújítási és pótlási munkák mellett más, prioritást igénylő feladatok is valósulnak meg, melyek 
az üzembiztonság fenntartásához szükségesek. 
A fenti módosítások az eredeti tervrész összegét módosították, KPA forrásra van szükség. 
 

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint képviseletre jogosultat, hogy a törvényi határidőt betartva (kézhezvételtől 
számított maximum 15 nap) véleményezze a kézbesített gördülő fejlesztési terv módosítását, az 
Önkormányzat képviselő testületével tárgyalja meg és az elfogadó határozatukat, nyilatkozatukat küldjék el 
részünkre elektronikus aláírással ellátva. 

 

Ha észrevételük, vagy további javaslatuk, kérdésük lenne, azt a zalaviz@zalaviz.hu email címen „15 éves 
fejlesztési terv” tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé. Amennyiben a megküldött tervre a 

mailto:zalaviz@zalaviz.hu
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véleményezésre jogosult határidőn belül nyilatkozat (észrevétel, kifogás) nem érkezik, akkor a GFT 
módosítását elfogadottnak tekintjük. 
 
Együttműködését előre is köszönjük. 
 
Zalaegerszeg, Időbélyegző szerint 
 
Tisztelettel: 

 Arnhoffer András 
elnök-vezérigazgató 

 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat  

Módosított gördülő fejlesztési tervre 

 

Lázár István Kehidakustány Község Polgármestere „2021-2035. évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv módosításának jóváhagyása” tárgyban meghozta az alábbi ………… számú  
Határozatot: 
 
Lázár István Kehidakustány Község Polgármestere, mint a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét gyakorló személy (a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI. 3.) Kormányrendelet és a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdése alapján) a 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv módosításával kapcsolatban az alábbiakban felsoroltak szerint döntök: 
 
1. A 21-32902-1-003-00-12 MEKH azonosító kóddal jelölt Kehidakustány-SZV víziközmű 

rendszerre vonatkozó Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített és ismertetett 
2021-2035 évi gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének módosítását 
változtatások nélkül elfogadom.  

 
2. A 21-32902-1-003-00-12 MEKH azonosító kóddal rendelkező Kehidakustány-SZV 

víziközműrendszer módosított gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 
2021 évre vonatkozó munkákat megrendelem az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től. 



Nyilatkozat 
 

 

Alulírott Kehidakustány település polgármestere nyilatkozom, hogy a 21-32902-1-003-00-12 

MEKH azonosító kóddal jelölt Kehidakustány-SZV víziközmű rendszerre vonatkozó Észak-

zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített és ismertetett 2021-2035 évi módosított gördülő 

fejlesztési tervet 

• változtatások nélkül elfogadom. 

• az alábbi változtatásokkal fogadom el: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

Kelt: 2021.………………… 

 

 

       ………………………………… 

               település polgármestere
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