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E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S  

G Ö R D Ü L Ő  F E J L E S Z T É S I  T E R V  

E L K É S Z Í T É S É R E  

 
 

amely létrejött egyrészről Iváncsa Község Önkormányzata (2454 Iváncsa, Fő u. 61/b., 

adószám: 15727158-2-07, törzskönyvi nyilvántartás száma: 727156), mint az ellátásért 

felelősök (Beloiannisz Község Önkormányzata, és Besnyő Község Önkormányzata,) 

képviseletében  eljáró Önkormányzat - a továbbiakban: Üzemeltetésbe adó -, másrészről a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7. adószám: 11226002-2-14, 

cégjegyzékszám: Cg.14-10-300050), mint Üzemeltető gazdálkodó szervezet - a továbbiakban: 

Üzemeltető - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

 

Preambulum 

 

A Felek rögzítik, hogy a közöttük 2037. december 31. napjáig terjedő hatállyal üzemeltetési 

szerződés van érvényben az ellátásért felelős Önkormányzatokkal a tulajdonukat képező 

DRV_S_403_Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa szennyvízelvezető és tisztító rendszer 

megnevezésű közcélú szennyvízelvezető és tisztító rendszer üzemeltetésének tárgyában. A 

víziközmű-üzemeltetésre vonatkozó szerződésben foglalt, a gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatban a hatályos jogszabályban felmerülő feladatok részletezéséről az alábbiak szerint 

rendelkeznek: 

 

I. A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) 

bekezdése értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a 

fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves 

időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A (2) bekezdés alapján a felújítási és pótlási 

tervrészt a víziközmű-szolgáltató (Üzemeltető), a beruházási tervrészt az ellátásért felelős 

(Üzemeltetésbe adó) készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). 

 

A gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban GFT) minél pontosabb elkészítésének érdekében az 

Üzemeltetésbe adók (ellátásért felelősök) minden év február 28-ig tájékoztatják az Üzemeltetőt 

(szolgáltatót), az elkülönített számlájukon tárolt felhasználható használati díj mennyiségéről, és 

a víziközmű-rendszert is érintő tervezett beruházásaikról (pl. útfelújítás, közműfejlesztés, 

csapadék-elvezetés, stb.) 

 

Az Üzemeltető a GFT beruházási tervrészének elkészítésében az Üzemeltetésbe adó kérésére 

közreműködik, az Üzemeltetésbe adó erre irányuló megbízása és meghatalmazása esetén a 

tervrészt elkészíti. Amennyiben az Üzemeltetésbe adó az Üzemeltetőt bízza és hatalmazza meg 

a beruházási tervrész elkészítésével, abban az esetben a meghatalmazás visszavonásig érvényes, 

de legkésőbb a Preambulumban említett üzemeltetési szerződés megszűnésével hatályát veszti. 

 

Ezen túlmenően az Üzemeltetésbe adó megbízhatja és meghatalmazhatja az Üzemeltetőt a GFT 

beruházási tervrészének a Hivatal felé történő benyújtásával, továbbá az ezzel kapcsolatos, a 
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Hivatalnál történő teljes körű – a hiánypótlások, tényállástisztázások teljesítésére is kiterjedő – 

ügyintézésével. A megbízás és meghatalmazás formájára, tartalmára a Hivatal által kiadott 

ajánlások irányadóak. A megbízást és meghatalmazást olyan időben kell megadnia az 

Üzemeltetésbe adónak, hogy az Üzemeltető a benyújtásra irányuló kötelezettségnek 

határidőben eleget tehessen.  

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a GFT elfogadása érdekében együttműködnek, és 

egyeztetések útján rendezik a vitás kérdéseket. A Vksztv. 11.§ (4) bekezdésének megfelelően 

a véleményező fél írásbeli elfogadó nyilatkozata alapján a GFT másik fél által készített 

tervrésze elfogadottnak tekintendő. Amennyiben a GFT másik fél által készített tervrésze 

átvételének napjától számított 30 naptári napon belül a véleményező fél nem hoz döntést a 

jóváhagyás tárgyában, abban az esetben a véleményezésre megküldött tervrész a másik fél által 

elfogadottnak minősül.  

 

Amennyiben az Üzemeltetésbe adó a véleményezésre megküldött, az Üzemeltető által készített 

tervrészt az Üzemeltető által javasolt tartalomhoz képest változtatásokkal fogadja el, abban az 

esetben teljes felelősséget vállal minden olyan kárért, kiadásért, egyéb többletköltségért, amely 

az Üzemeltetőnél az így elfogadott tervrész megvalósítása kapcsán felmerül. Ekkor az 

Üzemeltető a tárgyévet megelőző év szeptember 1-ig megküldi az Üzemeltetésbe adónak az 

általa módosított tartalommal elfogadott tervrészre vonatkozó véleményeltérését, amelyet az 

Üzemeltetésbe adó köteles a GFT Hivatalhoz történő benyújtása során mellékletként becsatolni. 

 

II. A Gördülő Fejlesztési Terv megvalósítása 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy az elfogadott GFT-ben szereplő beruházások, valamint az 

Üzemeltetésbe adó által végzett víziközmű-fejlesztések lebonyolításában az Üzemeltető, mint 

szakmai szervezet, az Üzemeltetésbe adóval együttműködve köteles részt venni. 

 

A GFT-ben foglaltak megvalósításához szükséges forrás biztosítása az Üzemeltetésbe adó 

kötelezettsége. A GFT képviselő-testületi határozatban történő elfogadása során az 

Üzemeltetésbe adó kötelezettséget vállal a tervben szereplő operatív évet érintő munkák 

pénzügyi forrásának biztosítására, valamint megbízza az Üzemeltetőt azok teljes körű 

elvégzésével. A GFT teljesítését a Hivatal ellenőrzi. Amennyiben az Üzemeltetésbe adó a 

tárgyévben nem teljesíti a GFT-ben foglaltakat, felelősséget vállal az Üzemeltető felé minden, 

olyan kárért, kiadásért, egyéb többletköltségért, amely az Üzemeltetőnél a GFT nem, vagy 

részben nem teljesítéséből eredően felmerül. 

 

Az Üzemeltetésbe adó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adó által 

elfogadott GFT-ben szereplő munkálatokat a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében 

megvalósítja.  

 

A jelen szerződés elfogadásával az Üzemeltetésbe adó megrendeli az Üzemeltetőtől, hogy a 

GFT-ben szereplő, az Üzemeltetésbe adó és a Hivatal által már korábban elfogadott GFT-t az 

Üzemeltető a GFT jóváhagyását követően vagy a GFT benyújtását követő év (operatív év) 

január első munkanapjától külön megrendelés nélkül elvégezze, és a teljesítést elszámolja a 

GFT-ben jóváhagyott összeg keretéig. Amennyiben a GFT megvalósítása során kiderül, hogy 

a Hivatal által jóváhagyott GFT-ben feltüntetett pénzösszeg nem lesz elegendő, az Üzemeltető 

köteles az Üzemeltetésbe adót tájékoztatni és az Üzemeltetésbe adóval megállapodni a 
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többletforrás bevonásáról (pl. elkülönítetten kezelt használatidíj-maradványok, külső forrás) 

vagy az operatív évre vonatkozó GFT-ben szereplő tételek és forrásuk átcsoportosításáról.  

 

Amennyiben az elvégzett GFT-tétel megvalósítását közlő dokumentumok átadását követően az 

Üzemeltetésbe adó a teljesítésigazolást 10 munkanapon belül nem állítja ki, vagy ellene nem 

tesz írásban észrevételt, abban az esetben az elvégzett GFT-tétel ellenértékét a bérleti-

üzemeltetési szerződésben hivatkozott, használati díj elszámolására vonatkozó 

megállapodásban rögzített használati díjjal történő összevezetéshez szükséges számlát az 

Üzemeltető automatikusan kiállítja és megküldi az Üzemeltetésbe adó felé.  

 

Abban az esetben, ha a tárgyévben a GFT elkészítése során a Felek által előre nem látott, a 

víziközmű-vagyont érintő rendkívüli felújítási és pótlási munkák elvégzése válik szükségessé, 

abban az esetben az Üzemeltető írásban értesíti erről az Üzemeltetésbe adót, s egyben 

tájékoztatja a GFT módosítására jogszabályban előírt eljárásról. 

 

A Vksztv. 30. §-a alapján az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adó megrendelése, jóváhagyása, 

engedélye, stb. hiányában is köteles elvégezni a biztonságos, zavartalan és jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő működéshez szükséges felújítási, és pótlási beavatkozásokat, 

amelyek finanszírozása az Üzemeltetésbe adó kötelezettsége. Az Üzemeltető a megkezdett 

felújítási és pótlási beavatkozásokról az Üzemeltetésbe adót előzetesen értesíti. Ennek 

keretében az Üzemeltető jogosult a tárgyi közművek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges – 

az Üzemeltetésbe adó külön megrendelése, jóváhagyása, engedélye, stb. nélkül is teljesítendő 

– felújítási és pótlási munkák elvégzését követően a felújítási és pótlási munkák ellenértékét a 

használati díjjal szemben beszámítani, azzal elszámolni. Az Üzemeltetésbe adó köteles az 

elvégzett felújítási, és pótlási munkákat 10 munkanapon belül írásban igazolni. A Felek 

kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben az Üzemeltetésbe adó a fent hivatkozott, 

felújítási és pótlási munkák készre jelentését követő 10 munkanapon belül nem adja ki a 

teljesítésigazolást az Üzemeltetőnek, a teljesítés automatikusan elfogadottnak minősül és az 

Üzemeltető jogosult kiállítani a számlát az elkészült munkáról. 

 

III. A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos elszámolások 

 

A GFT-t víziközmű rendszerenként szükséges benyújtani.  A Vksztv. 11. § (5b) bekezdése 

alapján a GFT készítése a víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó díjbevétel vagy 

fizetendő díj terhére is finanszírozható. A Felek megállapodnak abban, hogy a beruházási 

tervrész elkészítésének (és az operatív évben történő módosításának) díja 5.000 Ft/terv+ÁFA. 

 

Az Üzemeltető a beruházási tervrész elkészítésének díjáról az ellátásért felelős képviselő-

testületének a GFT-t elfogadó döntését követő 15 munkanapon belül – a számla kiállításától 

számított 30 napos fizetési határidővel – számlát állít ki, melyet 3 napon belül az Üzemeltetésbe 

adó részére megküld.  

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a GFT egyes tervrészeinek jóváhagyására irányuló 

hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése és elszámolása ügyében a 

mindenkor hatályos jogszabályok – különösen a Vksztv., az 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet és 

az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet – valamint a Hivatal által kiadott állásfoglalások és 

ajánlások szerint járnak el. 
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A Felek a jelen megállapodást a preambulumban jelölt bérleti-üzemeltetési szerződés időbeli 

hatályának megfelelő határozott időtartamra kötik. A Felek megállapodnak abban, hogy a 

jelen megállapodást bármelyik Fél indokolás nélkül felmondással megszüntetheti a naptári év 

végére és legalább 90 napos felmondási határidővel. 

 

A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen megállapodás hatálya alatt jogszabályi 

módosítás következtében a teljes megállapodásnak vagy egyes rendelkezéseinek 

alkalmazhatósága megszűnik vagy érvénytelenné/semmissé válik, abban az esetben a 

megállapodás vagy az érintett rendelkezés hatályát veszíti.  

 

A Felek a megállapodás gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Iváncsa, 2022 ………             

 

 

 

 

…..………………………………………… 

Iváncsa Község Önkormányzata 

Siófok, 2022 ………….. 

 

 

 

 

…………………………… 

DRV Zrt. 

  
 

 


