
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

1. változat 
ELŐTERJESZTÉS 

a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 2023-2037 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (vksztv.) 11. § (1) bekezdése 
értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható 
fejlődés szempontjaira tekintettel – vízközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra 
gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, 
valamint beruházási tervből áll. 
 
A vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdései alapján a felújítási és a pótlási tervrészt minden esetben a 
víziközmű szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti, melyet tárgyi év 
szeptember 30-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) részére jóváhagyás végett. 
 
A hivatkozott jogszabálynak eleget téve a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 
elkészítette a 2023-tól kezdődő időtartamra vonatkozó, víziközmű rendszerenként összeállított 
felújítási, pótlási és beruházási tervet, a vksztv. 74. § (1) bekezdés 20. pont szerinti jogszabály 
hiányában a MEKH VK 1/2014. számú, a gördülő fejlesztési tervek összeállításával 
kapcsolatban kiadott ajánlás mintatáblázatait kitöltve. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata három viziközmű rendszernél látja el az 
ellátásért felelősök képviseletét: 

• 12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz közmű rendszer 
• 28. Kaposvár szennyvíz közmű rendszer 
• 40. Simonfa-Zselickislak – Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz közmű rendszer 

 
40. Simonfa-Zselickislak – Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz közmű rendszer: 
Ebben a víziközmű rendszerben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ellátásért 
felelősök képviselője, a beruházásokban, illetve a felújítási pótlási tervekben a teljes közmű 
rendszer szerepel, melyből a Kaposvárra eső bérleti díj összege: nettó 1 millió Ft, ebből az idei 
évben felhasználni kívánt pénzösszeg: nettó 431.000,-e Ft, a fennmaradó összeg felhalmozásra 
kerül.  

- felújítások és pótlások:    nettó  420,- eFt 
- beruházások:      nettó      11,- eFt 

Összesen 40. számú szennyvíz közmű rendszer  nettó     431.000,- eFt. 
 
A 12. számú Kaposvár – Juta – Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz közmű rendszer és a 28. 
számú Kaposvár szennyvíz közmű rendszerek tekintetében a Kaposvár város víziközmű 
rendszerét érintő beruházási fejlesztési és pótlási feladatok 149 millió Ft értékben szerepelnek 
a 2023. évi gördülő fejlesztési tervben. 
 
 



 
 
 
 
A 2023. évre tervezett feladatok összköltségei: 
 
12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz közmű rendszer: (csak 
Kaposvárra eső költségek) 

- felújítások és pótlások:   nettó  16.334,- eFt 
- beruházások:     nettó     58.666,- eFt 

Összesen ivóvíz közmű rendszer   nettó     75.000,- eFt. 
 
28. Kaposvár szennyvíz közmű rendszer: 

- felújítások és pótlások:   nettó     68.605,- eFt 
- beruházások:     nettó          5.395,- eFt 

Összesen szennyvíz közmű rendszer  nettó        74.000,- eFt. 
 

Mindösszesen a 12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz közmű rendszer, a 
28. Kaposvár szennyvíz közmű rendszer és a 40. Simonfa-Zselickislak – Zselicszentpál - 
Töröcske szennyvíz közmű rendszer beruházási fejlesztési és pótlási feladatai nettó 150.000,- 
e Ft-ot jelentenek. 
 
2016. július 4-től a Vksztv 11.§ (2) bekezdésének megfelelően a felújítási és a pótlási tervrészt 
minden esetben a víziközmű szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti és 
nyújtja be a MEKH-hoz. Lehetőség van, arra, hogy az ellátásért felelős a víziközmű szolgáltatót 
bízza meg a beruházási tervrész elkészítésével és benyújtásával is, amennyiben a kérelemhez a 
megfelelő formátumú meghatalmazást csatolja. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, Kaposvár – Juta – Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz, Kaposvár 
szennyvíz, és Simonfa-Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz közmű 
rendszereinek tekintetében a csatolt gördülő fejlesztési terveit hagyja jóvá és hatalmazza fel a 
KAVÍZ Kft-t azok MEKH részére történő benyújtására.  
 
 
Kaposvár, 2022. szeptember 7. 
 
         Szita Károly 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat 2023. 
évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta. 
 

1. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” 
(11-20473-1-004-00-01) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 

önkormányzat képviseletében a víziközmű rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a 
és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján, a 2023. évtől kezdődő 15 
éves időtartamra vonatkozóan összeállított, az előterjesztés mellékleteit képező 
beruházási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
2. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-

20473-1-004-00-01) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 

önkormányzat képviseletében a víziközmű rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 
58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján, a 2023. évtől kezdődő 15 éves 
időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit képező felújítási 
és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
 
3. A Közgyűlés, mint a „28. Kaposvár szennyvíz” (21-20473-1-001-01-10) közműrendszer 

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a 
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai 
alapján a 2023. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő 
fejlesztési terv mellékleteit képező beruházási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
4. A Közgyűlés, mint a „28. Kaposvár szennyvíz” (21-20473-1-001-01-10) közműrendszer 

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a 
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai 



alapján a 2023. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő 
fejlesztési terv mellékleteit képező felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
 
5. A Közgyűlés, mint a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” 

(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 

önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX. 
törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2023. évtől 
kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit 
képező beruházási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
 
6. A Közgyűlés, mint a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” 

(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 

önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX. 
törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2023. évtől 
kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit 
képező felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
7. A Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az előterjesztéshez 

mellékletként csatolt 3 db meghatalmazást a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – 
Zselickislak ivóvíz”, a „28. Kaposvár szennyvíz” és a „40. Simonfa – Zselickislak – 
Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” közműrendszerekre vonatkozóan aláírja, annak 
érdekében, hogy a KAVÍZ Kft. a fenti pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket az 
elfogadott tartalommal jóváhagyás végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

        Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Meghatalmazás 

 
a 2023 évi. Gördülő Fejlesztési Terv 

beruházási, felújítási és pótlási tervrészeinek módosításának 
vonatkozásában 

 
Alulírott Szita Károly polgármester, a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) képviseletében és „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – 
Zselickislak ivóvíz” (11-20473-1-004-00-01) víziközmű-rendszer tulajdonosok 
képviseletében eljáró, ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat nevében 

meghatalmazom 

a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Cseri út 16., 
képviseli: Takács Tamás ügyvezető), hogy a fenti víziközmű-rendszer vonatkozásában készítse 
el 2023. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási 
és pótlási tervrészét, nyújtsa be azt jóváhagyás végett a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére, és a Tervvel kapcsolatos eljárás során képviselje az 
Önkormányzatot. 

 
Kaposvár, 2022. szeptember… 

 
 

………………………… ………………………… 
 Szita Károly Takács Tamás 
 polgármester ügyvezető 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 
 meghatalmazó meghatalmazott 

 
 

 1. tanú: 2. tanú: 
 
 

 ………………………… ………………………… 
 Somogyvári Szabolcs Bencze Andrea 
 7400 Kaposvár, Damjanich u. 1/V. 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 2. 
 591983SA 866792LA 

 



 
 
 
 
 

Meghatalmazás 
 

a 2023. évi. Gördülő Fejlesztési Terv 
beruházási, felújítási és pótlási tervrészeinek módosításának 

vonatkozásában 
 
 
Alulírott Szita Károly polgármester, a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) képviseletében és „„28. Kaposvár szennyvíz” (21-20473-1-001-01-
10) víziközmű-rendszer tekintetében eljáró ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat 
nevében 

meghatalmazom 

a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Cseri út 16., 
képviseli: Takács Tamás ügyvezető), hogy a fenti víziközmű-rendszer vonatkozásában készítse 
el 2023. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási 
és pótlási tervrészét, nyújtsa be azt jóváhagyás végett a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére, és a Tervvel kapcsolatos eljárás során képviselje az 
Önkormányzatot. 

 
Kaposvár, 2022. szeptember… 

 
 

………………………… ………………………… 
 Szita Károly Takács Tamás 
 polgármester ügyvezető 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 
 meghatalmazó meghatalmazott 

 
 

 1. tanú: 2. tanú: 
 
 

 ………………………… ………………………… 
 Somogyvári Szabolcs Bencze Andrea 
 7400 Kaposvár, Damjanich u. 1/V. 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 2. 
 591983SA 866792LA 



 

 

 

Meghatalmazás 
 

a 2023 évi. Gördülő Fejlesztési Terv 
beruházási, felújítási és pótlási tervrészeinek módosításának 

vonatkozásában 
 
 

Alulírott Szita Károly polgármester, a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 
Kaposvár, Kossuth tér 1.) képviseletében és a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – 
Töröcske szennyvíz” (22-17491-1-004-00-11)víziközmű-rendszer tulajdonosok 
képviseletében  eljáró, ellátásért felelős tulajdonos önkormányzat nevében 
 

meghatalmazom 
 

a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Cseri út 16., 
képviseli: Takács Tamás ügyvezető), hogy a fenti víziközmű-rendszer vonatkozásában készítse 
el 2023. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási 
és pótlási tervrészét, nyújtsa be azt jóváhagyás végett a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére, és a Tervvel kapcsolatos eljárás során képviselje az 
Önkormányzatot. 
 

Kaposvár, 2022. szeptember… 
 
 

………………………… ………………………… 
 Szita Károly Takács Tamás 
 polgármester ügyvezető 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 
 meghatalmazó meghatalmazott 

 
 

 1. tanú: 2. tanú: 
 
 

 ………………………… ………………………… 
 Somogyvári Szabolcs Bencze Andrea 
 7400 Kaposvár, Damjanich u. 1/V. 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 2. 
 591983SA 866792LA 


