
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő- testület 2017. szeptember 14.-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett 

tevékenységéről és javaslat Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési 

terv elfogadására. 

 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítők:  Német Máté irodavezető 

Vámosi Tamás városüzemeltetési előadó 

Véleményezi:  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Ügyiratszám:  3024 - 3 / 2017. 

Melléklet:  - 1 db. GFT 2018. 

- 1 db. tájékoztató 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 114/2016.(X.15.) sz. határozatával elfogadta a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: HBVSZ Zrt.) által elkészített Polgár város 

víziközműveinek 2017-2031 évekre vonatkozó gördülési fejlesztési tervét, amelyet a Magyar 

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

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11 § (2) bekezdése előírja, hogy 

minden év szeptember 30-ig a fejlesztési tervet aktualizálni szükséges és azt be kell nyújtani a 

Hivatalhoz jóváhagyásra. A Szolgáltató elkészítette Polgár város víziközműveinek 2018-2032 

évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervében szeptember 

hónapra lett betervezve a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett 

tevékenységéről készített tájékoztató megtárgyalása. 

 

A HBVSZ Zrt. elkészítette a társaság működési területére vonatkozó 2016. évi üzleti jelentését, 

mely jelentésből a Polgári üzemegység tevékenységére vonatkozó kivonatot az előterjesztéshez 

mellékletként csatolok. 

 

A HBVSZ Zrt.-t 13 települési önkormányzat alapította 2012. évben. Az alapító tagok között 

van Polgár Város Önkormányzata. Polgár Város közigazgatási területén a HBVSZ Zrt. 2013. 

január 1-től biztosítja a víziközmű szolgáltatási feladatok ellátását, melyet korábban az 

önkormányzat Városgondnoksága végzett. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt kivonatban foglalt 

tájékoztatót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2017. augusztus 31. 

 

 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester  



 

 

Határozati javaslat 

…/2017. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúkerületi és 

Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett tevékenységéről szóló és javaslat 

Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadására vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által 

elkészített Polgár város víziközműveinek 2018-2032 évekre vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervét elfogadja. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgár város 

víziközműveinek 2018-2032 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet ellenőrzés 

céljából megküldje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. 

 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Tóth József polgármester 


