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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 105/2017.(IX.14.) sz. határozatával elfogadta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: HBVSZ Zrt.) által elkészített Polgár város víziközműveinek 2020-2034 

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 évben a 

fejlesztési tervet aktualizálni szükséges és azt be kell nyújtani a Hivatalhoz jóváhagyásra. A HBVSZ Zrt. 

elkészítette Polgár város víziközműveinek 2021-2035 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervében október hónapra lett betervezve 

a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett tevékenységéről készített tájékoztató 

megtárgyalása. 

 

A HBVSZ Zrt. elkészítette az üzemegység működési területére vonatkozó 2019. évi tájékoztatóját, melyet az 

előterjesztéshez mellékletként csatolok. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt dokumentumok alapján a város 

víziközműveinek 2021-2035 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét és a  2019. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2020. október 13. 

 

 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester 

 

  



 

 

Határozati javaslat 

…/2020. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár város víziközműveire 

vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadására, valamint tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett tevékenységéről” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által elkészített Polgár város 

víziközműveinek 2021-2035 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű 

Szolgáltató Zrt.-n keresztül küldje meg Polgár város víziközműveinek 2021-2035 évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervét ellenőrzés céljából a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. 

 

3.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Határidő: 2020. december 15. 

Felelős: Tóth József polgármester 


