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Zalaszentgrót Város Önkormányzata
Baracskai József Polgármester Úr részére
Zalaszentgrót
Dózsa u. 1.
8790
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 Zalaszentgrót-IV (11-32522-1-029-01-15)
víziközmű-rendszer 2021-2035-ös időszakra vonatkozó (15 éves) Gördülő Fejlesztési Tervét (továbbiakban:
GFT), melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEFFO/7937-5/2020 ügyiratszámú
határozatában jóváhagyott.
A benyújtott és elfogadott Felújítási és pótlási terv felülvizsgálata után Zalaszentgrót-IV vonatkozásában az
alábbi módosításokról tájékoztatjuk Önöket:
Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:
























Zalaszentgrót Buszpályaudvar gerincvezeték csere tervezés (tervezett költség: 264e Ft)
Zalaszentgrót tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 1.722e Ft)
Zalaszentgrót vízmű vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 13.129e Ft)
Zalaszentgrót vízmű nyomásfokozó szivattyú felújítás (tervezett költség: 3.597e Ft)
Zalaszentgrót vízmű víztároló közmű gépészet felújítása (tervezett költség: 556e Ft)
Zalaszentgrót vízmű bekötés csere (tervezett költség: 3.437e Ft)
Zalaszentgrót vízmű tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 765e Ft)
Esztergályhorváti tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 608e Ft)
Kallósd vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 376e Ft)
Kehidakustány bekötés csere (tervezett költség: 302e Ft)
Kehidakustány tűzcsap építés, csere(tervezett költség: 1784e Ft)
Kisgörbő tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 336e Ft)
Nemesbük vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség. 2.008e Ft)
Tekenye tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 484e Ft)
Türje bekötés csere (tervezett költség: 544e Ft)
Türje tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 370e Ft)
Zalaapáti bekötés csere (tervezett költség: 606e Ft)
Zalacsány tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 1.088e Ft)
Zalacsány vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 326e Ft)
Zalacsány bekötés csere (tervezett költség: 1.317e ft)
Zalaszántó vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség: 1.219e Ft)
Zalaszentlászló tűzcsap építés, csere (tervezett költség: 743e Ft)
Zalaszentlászló bekötés csere (tervezett költség: 430e Ft)
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Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszer fent megnevezett vagyonelemei megvalósulás után a vagyonleltárba
bekerülnek.
Felújítási és pótlási tervben az alábbi munkák változnak:




























Zalaszentgrót Csáford gerincvezeték csere (D160 300 fm) (tervezett költség: 10.800e Ft) I. ütem
átkerül forrás nélkül a 2023-34 évre (tervezett költség: 11.300e Ft)
Zalaszentgrót bekötés csere (tervezett költség: 842e Ft-ról 2.663e Ft-ra változott)
Zalaszentgrót vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás (tervezett költség 1.250e Ft-ról 13.652e Ft-ra
változott)
Almásháza rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 10e Ft-ról 14e Ft-ra
változott)
Bazsi rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 452e Ft-ról 180e Ft-ra változik)
Bókaháza tűzcsap építés, csere átkerült 2022 évről (tervezett költség: 145e Ft-ról 371e Ft-ra változott)
Bókaháza rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség 244e Ft-ról 49e Ft-ra
változott)
Döbröce rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 122e Ft-ról 60e Ft-ra
változott)
Esztergályhorváti rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 399e Ft-ról 80e
Ft-ra változott)
Kallósd rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (18e Ft-ról 20e Ft-ra változott)
Kehidakustány rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (458e Ft-ról 611e Ft-ra változott)
Kehidakustány Széchenyi u. déli vége ff tűzcsap beépítés (tervezett költség: 600e Ft) forrás nélkül
átkerül 2024 évre
Kehidakustány Dózsa u. 53., Malom u. 2., Petőfi u. 68. fa tűzcsap csere ff-re (3db) (tervezett költség:
1.500e Ft) forrás nélkül átkerül 2024 évre
Kisgörbő rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (181e Ft-ról 110e Ft-ra változott)
Kisvásárhely rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (10e Ft-ról 14e Ft-ra változott)
Ligetfalva rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (73e Ft-ról 40e Ft-ra változott)
Nagygörbő rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 169e Ft-ról 80e Ft-ra
változik)
Nemesbük rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 950e Ft-ról 470e Ft-ra
változik)
Óhíd rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 476e Ft-ról 260e Ft-ra
változik)
Óhíd Kossuth u. 102. NA100 tolózár csere (tervezett költség: 127e Ft-ról 122e Ft-ra változik)
Sénye rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 80e Ft-ról 37e Ft-ra változik)
Sümegcsehi rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 669e Ft-ról 320e Ft-ra
változik)
Sümegcsehi Táncsics-Béke ker. NA100 tolózár csere (tervezett költség: 191e Ft-ról 395e Ft-ra
változik)
Szalapa rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 180e Ft-ról 90e Ft-ra
változik)
Szentgyörgyvár rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 252e Ft-ról 120e
Ft-ra változik)
Tekenye rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 774e Ft-ról 380e Ft-ra
változik)
Tilaj rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 172e Ft-ról 115e Ft-ra változik)
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Türje rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 365e Ft-ról 340e Ft-ra
változik)
Vindornyalak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 104e Ft-ról 42e Ft-ra
változik)
Vindornyaszőlős rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 263e Ft-ról 230e
Ft-ra változik)
Zalacsány rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 231e Ft-ról 262e Ft-ra
változik)
Zalaköveskút rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 203e Ft-ról 168e Ftra változik)
Zalaszántó rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 209e Ft-ról 279e Ft-ra
változik)
Zalaszántó Zrínyi u. 13. NA80 tűzcsap csere (tervezett költség: 600e Ft átkerül 2025 évre forrás
nélkül
Zalaszántó Külső hegy NA80 tűzcsap csere (tervezett költség: 600e Ft átkerül 2025 évre forrás
nélkül
Zalaszentlászló rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 152e Ft-ról 173e
Ft-ra változik)
Zalaszentgrót rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tervezett költség: 2.275e Ft-ról 1.517e
Ft-ra változik)

Indoklás:
A Zalaszentgrót Buszpályaudvar rekonstrukcióhoz kapcsolódó felújítási munkák tervezése a rekonstrukció
előfeltétele, rendelkezésre áll, HD-ból finanszírozható.
A betervezett felújítási és pótlási munkák mellett más, prioritást igénylő feladatok is megvalósultak, melyek az
üzembiztonság fenntartásához szükségesek.
A Zalaszentgrót vízmű bekerülő munkái meghaladják a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra
tervezett pénzügyi forrást, ezért nevesített soron szerepelnek.
A fenti módosítások az eredeti tervrész fő összegét módosították.
Az idei évről kikerült munkákat későbbi években kívánjuk megvalósítani forráshiány miatt.
A munkák finanszírozására Zalaszentgrót (11.146e Ft), Almásháza (125e Ft), Bazsi (46e Ft), Bókaháza (441e
Ft), Kallósd 476e Ft), Kehidakustány (2.909e Ft), Kisgörbő (455e Ft), Kisvásárhely (208e Ft), Ligetfalva (30e
Ft), Mihályfa (472e Ft), Nagygörbő (45e Ft), Nemesbük (2359e Ft), Óhíd (236e Ft), Sümegcsehi (370e Ft),
Szentgyörgyvár (76e Ft) Tilaj (131e Ft), Türje (779e Ft), Vindornyaszőlős (371e Ft), Zalacsány (3.745e Ft),
Zalaszántó (1.103e Ft), Zalaszentlászló (1.140e Ft) települések esetén önkormányzati saját forrás szükséges.
Döbröce (23e Ft), Esztergályhorváti (621e Ft), Szalapa (65e Ft), Tekenye (343e Ft) Zalaapáti (2.036e Ft),
településeken a hiányzó forrás KPA-ból finanszírozható.

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint képviseletre jogosultat, hogy a törvényi határidőt betartva (kézhezvételtől
számított maximum 30 nap) véleményezze a kézbesített gördülő fejlesztési terv módosítását, az
Önkormányzat képviselő testületével tárgyalja meg és az elfogadó határozatukat, nyilatkozatukat küldjék el
elektronikus aláírással ellátva.
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Kérjük, a megküldött tervet véleményezzék, 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 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
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Nyilatkozat
Alulírott, Kehidakustány Község Önkormányzata, (8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7.)
képviseli Lázár István polgármester (a továbbiakban: ellátásért felelős) az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. által elkészített és véleményezésre megküldött 2021-2035 évekre vonatkozó
módosított Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervrésze a(z) ………………………..számú
képviselő testületi határozattal változtatások nélkül elfogadásra került. A 2021. évi módosított
gördülő fejlesztési tervben nevesített feladatot indokoltnak tartom, és
nyilatkozom
hogy az alábbi víziközmű rendszeren:
Viziközmű-rendszer
megnevezése
Zalaszentgrót-IV

Víziközmű-szolgáltatási
ágazat
Közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja
11-32522-1-029-01-15

az I. ütemre tervezett feladatok végrehajtásához szükséges önkormányzati saját forrást (2.909e Ft),
az Önkormányzat költségvetése terhére biztosítani fogom.
A pénzügyi forrás biztosítását a 2021 évi költségvetés módosításának megtárgyalásakor napirendre
tűzöm.

…………………………………………
Kehidakustány Község Önkormányzata
Lázár István
polgármester

