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Ügyiratszám                               1/150-30/2015.            

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Uzsa  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14.-i nyilvános 

ülésére 
 

Tárgy:  Uzsa  Község vízi – közmű rendszerére vonatkozó 15 éves 
gördülő fejlesztési terv elfogadására javaslat 
 

Előterjesztő: Szántói Imre  polgármester 
 

Előkészítő:  Molnár Erika  pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző , vezető 
tanácsos, 
Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

Melléklet:  Gördülő fejlesztési terv 2016- 2030 
Előterjesztést látta:   

…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. Törvény 11.§ (2) bekezdése szerint 
minden év szeptember 15.-ig az önkormányzat tulajdonban lévő víziközmű-vagyonra Gördülő 
Fejlesztési Tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv elkészítése , - mint ellátásért 
felelősnek – az Önkormányzat  feladata és kötelezettsége. A feladat ellátásával a Képviselő-
testület a szolgáltató DRV Zrt –t bízta meg. 
 
A DRV Zrt. a Képviselő-testület által  adott meghatalmazás alapján – figyelemmel a 
víziközmű – szolgáltatásról szóló , fentebb hivatkozott törvény előírásainak 
figyelembevételével -   elkészítette az önkormányzat 2016- 2030. évek közötti  15 éves 
Gördülő Fejlesztési Tervét. 
 
A DRV Zrt a mellékelt  Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházásokat és felújításokat a 
használati díjból ( korábbi nevén: koncessziós díj ) kívánja megvalósítani. A tervet a 
képviselő-testület véleményezi , azt kiegészítheti. 
 
A mellékletek részletesen tartalmazzák a beruházás megvalósításának évét, bekerülési 
összegét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, 
és a határozati javaslatokat elfogadni. 
 



 
 
 
 
 
                                            

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

                                                              
Uzsa  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú 
működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Nyugat – Balatoni regionális 
északi ág Ellátásért Felelőse a víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX törvény 11.§ 
szerinti , a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2016 – 2030 időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet elfogadja.   
 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert , hogy a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011.évi CCIX. Törvény 11.§ szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
kötelezettségek végrehajtásával  kapcsolatos feladatok elvégzésével , a tervnek a  Magyar 
Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra  történő benyújtásával , 
valamint a terv jóváhagyására induló eljárásban Uzsa Község Önkormányzatának 
képviseletével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 
 
 
Határidő: 2015. szeptember 15 
Felelős: Szántói Imre   polgármester 
 
                                            
 
 

 
 
 


