
 E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel  
 

megtartandó testületi ülésére 
 

9. napirend 
 
 
Tárgy:    DAKÖV, gördül ő fejlesztési terv elkészítéséhez  

nyilatkozattétel 
 
Előterjesztő:   Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Szavazás módja: egyszerű többség  
 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Mellékelten csatolom a DAKÖV Kft ügyvezetőjének levelét, amely a szennyvízelvezető 
rendszer, valamint a ivóvízellátó rendszer gördülő fejlesztési terv elkészítéséről szól. 
A levél értelmében Újhartyán Város Önkormányzata az alábbi nyilatkozatot célszerű aláírnia: 
 

NYILATKOZAT 
Gördülő fejlesztési terv (GFT) elkészítésére 

és Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz (MEKH-hez) 
történő benyújtására 

 
Víziközmű-rendszer megnevezése: Újhartyán közműves ivóvízellátó rendszer 
 
Víziközmű-rendszer rövid kódja: UJHRT-IV 
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 11-06293-1-001-00-15 
A víziközmű-rendszer ellátási felelőse(i). Újhartyán Város Önkormányzat 
 
Az ellátási felelősök képviselője: Schulcz József polgármester 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a 15 éves időtávra gördülő 
fejlesztési terv elkészítését írja elő a víziközmű-ellátásért felelős feladataként. 
Alulírott…………………………………………..……………Önkormányzata képviseletében 
…………………………………………………………………………….……….polgármester 
megbízom a fenti víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), hogy a fenti 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a MEKH VK 1/2014 számú ajánlásában előírt 
tartalommal –legkésőbb- 2014. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa be a 
MEKH-hez.  



NYILATKOZAT 
 

Gördülő fejlesztési terv (GFT) elkészítésére 
és Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz (MEKH-hez) 

történő benyújtására 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: Újhartyán közműves szennyvízelvezető rendszer 
 
Víziközmű-rendszer rövid kódja: UJHRT-IV 
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 22-06293-1-001-00-10 
A víziközmű-rendszer ellátási felelőse(i). Újhartyán Város Önkormányzat 
 
Az ellátási felelősök képviselője: Schulcz József polgármester 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a 15 éves időtávra gördülő 
fejlesztési terv elkészítését írja elő a víziközmű-ellátásért felelős feladataként. 
Alulírott…………………………………………..……………Önkormányzata képviseletében 
…………………………………………………………………………….……….polgármester 
megbízom a fenti víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), hogy a fenti 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a MEKH VK 1/2014 számú ajánlásában előírt 
tartalommal –legkésőbb- 2014. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa be a 
MEKH-hez.  
 
 


