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 Napirend: 2.  

 

Ügyiratszám: ZHL/120-20 /2020. 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2020.09.01   -i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  DRV 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 

Készítette:  Kovacsik Kamilla 

Meghívottak:   

Előterjesztést látta:  

 

 

................................................... 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 11.§-a rendelkezik arról, hogy a 

víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra gördülő 

fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési terv része a felújítási és pótlási, 

valamint a beruházási terv. A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltatás törvényességi 

felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz tárgyév szeptember 

30-ig kell benyújtani jóváhagyásra. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 11.§. (2) bekezdése alapján a 

felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész 

elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. A DRV az önkormányzat korábbi nyilatkozata 

alapján a beruházási tervrészt is elkészítette. 

 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített Tapolca szennyvízelvezető és -tisztító 

rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terve a teljes rendszerre kiterjed, érinti Tapolca 

Város Önkormányzata mellett Gyulakeszi, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, 

Sáska, Uzsa, Zalahaláp Község Önkormányzatait is.  

 

Az elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet határozattal kell elfogadni, a határozatnak 

tartalmaznia kell a 2021. évre vonatkozó munkálatok megrendelését is.  

 

 

 

  

  



 2 

 

Az előterjesztéshez mellékeljük a DRV Zrt. által megküldött 2021-2035-évre szóló, a 

DRV_S_205_Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű 

víziközműrendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. A beruházások, felújítások és 

pótlások forrása a DRV-nek kiszámlázott, csak a hálózat fejlesztésére felhasználható 

eszközhasználati díj. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

 

Zalahaláp, 2020.08. 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                Bedő Lajos Sándor 

            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T 

 

                                                              

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint a 21-29434-1-008-00-12 MEKH 

kóddal rendelkező, DRV_S_205 kódszámú Tapolca szennyvízelvezető és- tisztító rendszer 

megnevezésű víziközmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. 

Törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra 

elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a 

Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021.évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-

től megrendeli a használati díj terhére. 

 

3 DB Aknacsere fedlapcserével együtt Kossuth L. u., Nettó összeg:  2 663 000 Ft 

 

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek, ha meghaladják az éves használati 

díj összegét, akkor a többletforrást az Önkormányzat a 2020.év előtti fel nem használt 

használati díj terhére biztosítja. 

 

Tudomásul veszi, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének bármilyen nemű 

módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. 

évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A Gördülő Fejlesztési Terv 

beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t 

a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel. 

 

          

 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 


