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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § 

(1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. 

 

A gördülő fejlesztési terv két tervrészből áll: felújítási és pótlási tervrészből, valamint 

beruházási tervrészből. 

 

A Vksztv. 11. § (2) bekezdésének megfelelően a tervkészítés a felújítási és pótlási tervrész 

esetében a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrész esetében pedig az ellátásért felelős 

kötelezettsége.  

 

A gördülő fejlesztési tervet, a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani jóváhagyásra a 2016. július 4-

től hatályba lépő jogszabály változás alapján 2016. szeptember 30-ig. 

 

Lehetőség van a beruházási tervrész elkészítésével és a Hivatalhoz történő benyújtásával 

megbízni a víziközmű-szolgáltatót, ebben az esetben a kérelemhez megfelelő formátumú és 

tartalmú meghatalmazást is csatolni szükséges. 

 

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki 

nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási 

tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal 

rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. 

A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét 

képezi. 
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A Képviselőtestület megtárgyalta a Marcali Regionális Vízmű, a Marcali szennyvízelvezető 

és tisztító rendszer, és a Somogysámsoni Kistérségi Vízmű 15 éves gördülő fejlesztési tervéről 

szóló előterjesztést, az előterjesztéshez csatolt DRV Zrt. által elkészített gördülő fejlesztési 

tervet és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

1. Marcali Város Önkormányzata, mint a Marcali regionális vízmű, a Marcali  

szennyvízelvezető és tisztító rendszer, a Somogysámsoni kistérségi vízmű részét 

képező Marcali-Horvátkút településrész Ellátásért Felelőse a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11.§ rendelkezései alapján az ellátásért 

felelős kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra szóló gördülő fejlesztési terv 

elkészítésével a település víziközműveit üzemeltető DRV Zrt.-t (8600 Siófok, 

Tanácsház u. 7.) bízza meg.  

 

2. Marcali Város Önkormányzata, mint a Marcali regionális vízmű, a Marcali  

szennyvízelvezető és tisztító rendszer, a Somogysámsoni kistérségi vízmű részét 

képező Marcali-Horvátkút településrész Ellátásért Felelőse a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. § rendelkezései alapján az ellátásért 

felelős kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített 

gördülő fejlesztési tervet elfogadja. 

 

3. Marcali Város Önkormányzata, mint a Marcali regionális vízmű, a Marcali  

szennyvízelvezető és tisztító rendszer, a Somogysámsoni kistérségi vízmű részét 

képező Marcali-Horvátkút településrész Ellátásért Felelőse, meghatalmazza a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy a DRV Zrt. 

által 2017-2031 időszakra elkészített és az ellátásért felelős által jóváhagyott gördülő 

fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be, 

és a jóváhagyásra irányuló eljárásban az Önkormányzatot képviselje. 

 

 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

 

Marcali, 2016. szeptember 5. 

 

                                                                                               Dr. Sütő László  

            Polgármester 
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