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Tisztelt Polgármester Úr!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ alapján a Zalavíz
Zrt., mint szolgáltató az idei évben elkészítette, és benyújtotta a Kehidakustány-SZV (21-32902-1-003-00-12)
víziközmű-rendszerek 2021-2035 időszakra vonatkozó (15 éves) Módosított Gördülő Fejlesztési Tervét
(továbbiakban: GFT), melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEFFO/2295-4/2021
ügyiratszámú határozatában jóváhagyott.
A benyújtott és elfogadott Módosított Felújítási és pótlási terv felülvizsgálata után Kehidakustány-SZV
vonatkozásában további módosításokról tájékoztatjuk Önöket:
Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:
• Kehidakustány, szivattyú felújítás átemelőnél (tervezett költség: 551e Ft).
• Vindornyaszőlős, szivattyú felújítás átemelőnél (tervezett költség: 684e Ft).
Felújítási és pótlási tervben az alábbi munka költsége változik:
• Kehidakustány szennyvíztelep, gépészeti rekonstrukciók 800e Ft-ról 2.500e Ft-ra nőtt.
Indoklás:
A betervezett felújítási és pótlási munkák mellett más, prioritást igénylő feladatok is valósulnak meg az
üzembiztonság fenntartásának érdekében.
A fenti módosítások az eredeti tervrész fő összegét módosították, KPA és önkormányzati saját forrás
szükséges.
Zalaegerszeg, Időbélyegző szerint
Tisztelettel:
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató
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3. KIADÁS

Nyilatkozat
Alulírott, Kehidakustány Község Önkormányzata (8784 Kehidakustány, Dózsa 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 Gördülő Fejlesztési
Terv felújítási és pótlási tervrész módosításában szereplő feladatok elvégzését 2021 évre
indokoltnak tartom és
nyilatkozom,
hogy az alábbi víziközmű rendszeren:
Viziközmű-rendszer
megnevezése
Kehidakustány-SZV

Víziközmű-szolgáltatási
ágazat
Közműves szennyvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja
21-32902-1-003-00-12

a 2021. évre tervezett feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást, a megállapodás
szerint fizetendő bérleti díj, ún. használati díj 2021. évre tervezett értékén felül, Önkormányzati
egyéb forrásból (2.487e Ft), az Önkormányzat költségvetése terhére biztosítani fogom. A pénzügyi
forrás kiegészítését a soron következő 2021 évi költségvetés módosítás tárgyalásakor napirendre
tűzöm.
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Kehidakustány Község Önkormányzata
Lázár István
polgármester

