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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, 
hogy víziközmű szolgáltatásonként 15 éves időtartamra gördülő fejlesztési tervet kell 
készíteni. A gördülő fejlesztési tervet, a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét 
ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz be kell nyújtani jóváhagyásra 
2015. szeptember 15-ig.  
 
A gördülő fejlesztési terv elkészítése a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása, a 
víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szükséges. A gördülő 
fejlesztési tervben mindazon javítások, pótlások, felújítások feltüntetésre kerülnek, amelyek 
megvalósítása a rendszer zavartalan működtetéséhez elengedhetetlenek. A feladatokat 
fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok alapján állították össze a DRV Zrt. 
részéről. 
 
A Képviselőtestület megtárgyalta a Marcali Regionális Vízmű, a Marcali szennyvízelvezető és 
tisztító rendszer, és a Sámsoni 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 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. 
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2. Marcali Város Önkormányzata, mint a Marcali regionális vízmű Ellátásért Felelőse a 

víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. § rendelkezései alapján 
az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. által 2016-2030 időszakra  
elkészített gördülő fejlesztési tervet elfogadja. 
 

3. Marcali Város Önkormányzata, mint a Marcali regionális vízmű Ellátásért Felelőse 
meghatalmazza a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), 
hogy a DRV Zrt. által 2016-2030 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 15. 
 
 
Marcali, 2015. augusztus 27. 
 
                                                                                               Dr. Sütő László  
            Polgármester 
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