
4. számú melléklet 

Fejlesztésre vonatkozó igény megfogalmazása a 

víziközművek fejlesztésére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervhez (GFT) 

 

  

Fejlesztési igény megfogalmazása 
 

1. A fejlesztési igény megnevezése: 

2. A fejlesztési igény megvalósulásának helyszíne: (település, utca, hrsz.): 

 

 

 

 

3. A fejlesztési igény műszaki tartalma: (rövid szöveges leírás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A fejlesztési igény megvalósításának tervezett időszaka (év): 

- kezdés: 

- befejezés: 

5. Fejlesztési források felhasználásának rangsorolása: Amennyiben víziközmű-fejlesztés is 

kapcsolódhat a megfogalmazott fejlesztési igényhez, azt – a források felhasználásának 

sorrendiségét figyelembe véve – milyen forrásból finanszírozná az Ellátásért Felelős? 

(Kérjük, hogy rangsorolja az alábbi fejlesztési forrásokat felhasználásuk fontossági 

sorrendje alapján, ahol 1 a leginkább felhasználandó forrás a fejlesztési feladathoz) 

 

 Ellátásért felelősnél képződő források 

 Víziközmű-szolgáltatónál képződő források 

 Külső források 

6. Kapcsolattartó: 

- név, beosztás: 

- telefonszám: 

- e-mail cím: 

 

 

 



4. számú melléklet 

Útmutató Fejlesztésre vonatkozó igény megfogalmazása a víziközművek fejlesztésére 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervhez (GFT) tábla kitöltéséhez 
 

A víziközművek fejlesztésére vonatkozó, 15 éves időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban GFT) 

részét képezik az Ellátásért Felelősök által megfogalmazott víziközművek felújítási, pótlási és beruházási igényei 

is. 

 

Jelen táblázat segítségével a fejlesztési igények megfogalmazását kívánjuk segíteni, mely alapján a 

BAKONYKARSZT Zrt. a megadott kapcsolattartó segítségével a víziközmű-fejlesztési feladatokat azonosítani 

tudja. 

 

A GFT-ben csak víziközmű-fejlesztési feladatok szerepelhetnek. Ennek ellenére minden olyan fejlesztési igényt 

célszerű megfogalmazni, ami bármilyen módon víziközműveket érinthet, különös tekintettel a tervezési időszak 

első évében tervezett fejlesztések esetében. 

 

Egyetlen táblában csak egyetlen fejlesztési igény megfogalmazását kérjük. Az igények megfogalmazására 

szolgáló tábla egyes sorszámozott mezői: 

1. A fejlesztési igény megnevezése: az igény azonosítására és annak rövid műszaki összefoglalására 

szolgáló elnevezés. (például: Aprófalva Tárna utca burkolat felújítás) 

2. A fejlesztési igény megvalósulásának helyszíne: azt a területet kell megadni, ahol a fejlesztési igény 

megvalósul, amennyiben ismert, akkor a település, utca, helyrajzi szám, vagy olyan megnevezéssel, ami 

alapján a megvalósítás helyszíne térképen beazonosítható a víziközművek nyomvonalának, 

érintettségének meghatározása érdekében. (például: Aprófalva Tárna utca 12345. hrsz. „Pityer-domb”) 

3. A fejlesztési igény műszaki tartalma: a megfogalmazott fejlesztési igény rövid szöveges bemutatása 

olyan adatokkal, mint a megvalósulási terület lehatárolása, kiterjedése, műszaki feladatok leírása. Ezen 

információk és helyszín alapján a BAKONYKARSZT Zrt. szakemberei meghatározhatják az érintett 

víziközműveket és azok műszaki állapotát. (például: a burkolat felújítás során tervezzük az Alma utca 

és Körte utca közötti szakasz burkolatának felújítását, teljes szélességben („faltól-falig”). Az utat az 

útalap felújításával és új rétegrend szerinti burkolattal, a járdákat csak a kopóréteg felmarásával és 

újraképezésével tervezzük felújítani) 

4. A fejlesztési igény megvalósításának tervezett időszaka: itt szükséges megadni, hogy a fejlesztési 

igényt a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az Ellátásért felelős mikor kívánja 

megvalósítani, illetve a megvalósítás milyen időszakot ölel fel. Ezen információ és a fejlesztési feladat 

jellege alapján ütemezhető az esetleges víziközmű-fejlesztési feladat. Kérjük, hogy mind a kezdést, 

mind a befejezést konkrét évvel szíveskedjenek meghatározni. (például: - kezdés: 2019.; - befejezés: 

2021.) 

5. Fejlesztési források felhasználásának rangsorolása: A források rangsorolását az esetleges 

víziközmű-fejlesztések forrásaira kell értelmezni, melyek az alábbiak: 

a. Ellátásért felelősnél képződő források: az Ellátásért Felelősök olyan bevételei, amik a 

víziközművek használatából adódnak (eszközhasználati díj, vagyonkezelési díj), továbbá a 

költségvetési források. 

b. Víziközmű-szolgáltatónál képződő források: A vízdíjakban a víziközmű-szolgáltatónál 

megképződő amortizáció és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás. 

c. Külső források: Európai Uniós, illetve hazai támogatási források, illetve az Ellátásért Felelős 

által felvenni tervezett kölcsönök. 

A rangsorolás során kérjük, hogy a forrásokat úgy szíveskedjenek sorszámozni, hogy a leginkább 

preferált forrás legyen az 1-es sorszámú. A sorszámot a forrás előtti négyzetbe kell írni. A források 

rangsorolása segítséget nyújt az esetleges víziközmű-fejlesztés forrásainak meghatározásához. (például: 

1. Ellátásért felelősnél képződő források; 2. Víziközmű-szolgáltatónál képződő források; 3. Külső 

források) 

6. Kapcsolattartó: Olyan személy nevét és elérhetőségeit kérjük megadni, akivel a BAKONYKARSZT 

Zrt. szakemberei a fejlesztési igényt személyesen tudják egyeztetni, amennyiben ez szükségessé válik. 


