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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A víziközmű törvény 11 §.-a szerint, a vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek 
beruházási tervét az ellátásért felelős készíti el és azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak (MEKH) minden év szeptember 30-ig megküldi. 

Társaságunk, mint a víziközmű rendszer üzemeltetője, az üzemeltetési tapasztalatok alapján az 
alábbiakban megküldi a beruházási feladatokra vonatkozó javaslatát.  

 

Szigetmonostor ivóvízellátó rendszer vonatkozásában: 

Beruházás megnevezése 
Tervezett időtáv 

(rövid / közép / hosszú) 

Szentendrei szigeti települések teljes körű 
víziközmű ellátása program keretében 22 km új 
ivóvízvezeték kiépítése 

közép 

Végág összekötés vízminőség javítás, vízellátás 
biztonságának növelése érdekében – Jázmin 
utca 

közép 

Végág összekötés vízminőség javítás, vízellátás 
biztonságának növelése érdekében – Nefelejcs 
utca 

hosszú 

Végág összekötés vízminőség javítás, vízellátás 
biztonságának növelése érdekében – Csalogány 
utca 

hosszú 

Végág összekötés vízminőség javítás, vízellátás 
biztonságának növelése érdekében – 
Vadgalamb utca 

hosszú 

 

  



 

 

Szigetmonostor szennyvízelvezető rendszer vonatkozásában: 

Beruházás megnevezése 
Tervezett időtáv 

(rövid/közép/hosszú) 

Végátemelőbe gépi rács telepítése - tervezés rövid 

Végátemelőbe gépi rács telepítése - kivitelezés közép 

Szentendrei szigeti települések teljes körű 
víziközmű ellátása program keretében 
Szennyvízelvezető hálózat tervezése 

közép 

Szentendrei szigeti települések teljes körű 
víziközmű ellátása program keretében 20 km 
szennyvízelvezető hálózat építése 

közép 

 
Javaslatunk az ellátás biztonság javítását szolgáló beruházásokat tartalmazza, melyek nem a 
felújítás/pótlás kategóriába tartoznak. 
 
A beruházási terv összeállítása során kérjük, vegyék figyelembe javaslatainkat. 
 
Az Önök által ágazatonként elkészített Beruházási terveket az 58./2013. (II.27.) Korm. rendeletben előírt 
határidők figyelembe vételével legyenek szívesek - Hivatali Kapun keresztül (Hivatal rövid neve: FOVIZ; 
KRID: 207342199) - előzetes véleményezésre megküldeni részünkre. 
 
A benyújtáshoz szükséges igazgatási szolgáltatási díjat az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet 1. 
mellékletének E) 18. b) pontja szerint a Hivatal részére, a szakhatósági díjat a 13/2015. (III. 31.) BM 
rendelet 2. mellékletének 15. pontja szerint a területileg illetékes vízügyi hatóság (Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére kell megtéríteni ágazatonként a rendeletekben leírtaknak 
megfelelően. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Önök által a MEKH felé benyújtásra kerülő GFT beruházási tervrész 
I. ütemében foglalt feladatok 2022. évben történő megvalósítása és a hozzá tartozó pénzügyi fedezet 
biztosítása az Önkormányzat feladatköre.  

 
Budapest, 2021. július 28. 
 
Tisztelettel: 
 
 
 Lengyel Gábor dr. Dienes Adrienn  
 Műszaki beruházási igazgató  Koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető 
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Tárgy Képviselő-testület rendes üléséről készített 
jegyzőkönyvi kivonat 

 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Készült Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2020. augusztus 26-én tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből 

 
…./2021. (08.26.) KT határozat 
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Gördülő 
Fejlesztési Terv (2020-2034) a beruházási tervét ivóvíz vonatkozásában a horányi beruházás 
szerepeltetésével elfogadja továbbá a beruházási tervét csatorna vonatkozásában elfogadja. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházási tervet Fővárosi Vízművek Zrt 
részére jóváhagyásra megküldje. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
 
 
Szigetmonostor, 2021. augusztus 26. 
 
 
                      Molnár Zsolt  s.k.                   dr. Vaczó - Tánczos Szilvia jegyző s.k. 

polgármester nevében és megbízásából 
Bottlik-Szilágyi Szabina 

aljegyző 
 

 
A kivonat hiteléül:   
 
Szigetmonostor, 2021. 
 
 
 Bartha-Tim Anita 
  jegyzőkönyvvezető 
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