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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

350/2021. (V. 14.) kgy. határozata 

a Víziközmű-fejlesztési Alap bevételeinek és kiadásainak jóváhagyásáról 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”; 

d) a víziközmű - szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján, a 

2012. december 31. napján a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő víziközművagyon a törvény 

erejénél fogva, 2013. január 1. napjával Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonába került; 

e) az Önkormányzat és a FEJÉRVÍZ Zrt. között létrejött Üzemeltetési megállapodásban 

meghatározottak szerint a FEJÉVÍZ Zrt. használati díjat fizet, melyet a víziközmű - 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18.§ (1) bekezdése szerint az Önkormányzat 

elkülönített számlán kezel; 

f) az elkülönített számlán kezelt használati díjat az Önkormányzat kizárólag a jóváhagyott 

gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztési feladatok 

finanszírozására, továbbá a víziközmű - szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 

meghatározott feladatokra használhatja fel; 

g) az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosításához kapcsolódóan szükséges az 

Alap bevételeiről, kiadásairól, az Alapban rendelkezésre álló forrásokból megvalósítandó 

felújításokról, fejlesztésekről dönteni, melyre vonatkozóan a Városüzemeltetési és 

Közműellátási Iroda a jelen határozat melléklete szerint terjesztette elő javaslatát. 
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2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – a 25/2021.(I. 22.) számú határozatot 

visszavonom és a Víziközmű-fejlesztési Alap bevételeit és kiadásait a jelen határozat 

melléklete szerint állapítom meg.  

 

 

3. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként a – 2. pontban rögzítettekre figyelemmel - rögzítem, hogy a mellékletben 

feltüntetett munkák fedezete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Víziközmű-

fejlesztési Alap” során rendelkezésre áll.  

 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a határozat végrehajtásához szükséges további 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 

Felelős:  Dr. Cser-Palkovics András polgármester  

Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

   

 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 



Víziközmű-fejlesztési Alap 2021. évi 

tervezett bevételei és kiadásai (eFt-ban)

Ssz. Megnevezés
Bruttó összeg (eFt-

ban)

Bevételek

1. 2020. évi alap maradványa 502 894

2.
2021. évre tervezett használati díj (2020. évi I-IV. negyedév és 2021. évi I-II. 

negyedév)
723 900

3. kamatbevétel 2021 11

4. visszaigényelt Áfa

5. 2021. évi összes bevétel : 1 226 805

Visszatervezendő 2020. évről

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 24 394

7.
Feketehegy F0 átemelőnél kisfeszültségű csatlakozási pont igénylése a Szolgáltatótól 

és hálózatracsatlakozás kiépítése
9 967

8.
Átemelők irtech. és erősáramú felújítása (KPLC + szekrények): Ligetsor, Lehel u., 

Ikarus ltp.
16 704

9. Csőszház utca ivóvízvezeték kiváltás 3 472

10. Csetneki utcai szennyvíz átemelő átalakítása 4 000

11.

Pozsonyi úti hálózati szivattyúra FRV beépítése (1 db) PLC/Vision program 

módosítás és erősáramú/irányítástechnikai elosztó bővítése, kommunikáció 

átdolgozása 

5 234

12. Széchenyi u.-i bontás nélküli ivóvíz rekonstrukció Horvát I. u. – Váralja sor között 65 412

13.
Virág u. F1 j. átemelő meglévő 2 db CP3127 szivattyúk cseréje beépítéssel 

energiahatékonyság érdekében 3 048

14.
Bercsényi úti A2 j. átemelő meglévő 2 db CP3085 szivattyúk cseréje beépítéssel 

energiahatékonyság érdekében 1 778

15. Aszalvölgyi vízmű tr. állomás felújítása (mélyfúrású kút) 11 000

16. Donát u. patronos nyomásfokozó szivattyúk kiváltásának tervezése 6 000

17. Támogatás visszafizetése kötbér miatt (szennyvíztisztító telep rekonstrukciója) 2 000

18. Fel nem használ támogatás visszafizetése 4 000

19. Sóstó 3. sz. kút melléfúrásos felújításának tervezése 590

20. Aszalvölgyi galéria kútsor 13 db kút betétcsövezésének tervezése 2 875

21. Aszalvölgyi galéria kútsor 9 db kút betétcsövezése 33 250

22. Kis Budai- Prohászka O. úti szennyvízcsatorna rekonstrukció (784 fm) 216 023

23. Kis Budai- Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció (823 fm) 67 568

24. 2020. évről visszatervezendő feladatok összesen 477 315

Új 2021. évi tervezett beruházási, felújítási feladatok

25. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 100 000

26. Kis Budai- Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció (823 fm) 89 801

27.

Krasznai u. útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció (472 fm) 69 811

28. Stomfai u. útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció (253 fm) 37 242

29. Sóstó 3. sz. kút melléfúrásos felújítása 19 960

30. Balatoni u. 3-15. sz. közötti szervízút ivóvízvezeték átépítés (kb. 220 fm) 27 750

31. Udvardi út útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízvezeték tekonstrukció (200 fm) 36 950

32. Szennyvíztisztító telep, gépi tisztítású síkrács (Geiger rács) cseréje 44 450

33. Szennyvíztisztító telep, rácsszemét mosó és rácsszemét prés beszerzése 7 750

34. Radnóti - Csanády tér közötti gerincvezeték felújítása (592 fm) 97 860

35. 2021. új feladatok összesen 531 574

36. Fizetendő ÁFA 179 500

37. Bankköltség 400

38. Kiadások összesen: 1 188 789

39. Fel nem osztott keret 38 016

Kiadások

Víziközmű-fejlesztési Alap 


