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ELŐTERJESZTÉS 

 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2018. augusztus 22-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  Tájékoztató Uzsa Község víziközmű-rendszerére vonatkozó 

2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 

beruházási és felújítási-pótlási tervrészének elfogadásáról, 

valamint a hozzá kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetéséről 

 

Előterjesztő: Szántói Imre polgármester 

 

Előkészítő:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző 

 

Melléklet:  Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033. időszakra 

 

 

 

Előterjesztést látta:  

 

 

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 

      jegyző 
 

Döntéshozatal:  A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők 

több, mint felének „igen” szavazata szükséges (egyszerű 

többség) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2011.évi CCIX. Törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy a 

víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási 

ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő 

fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint beruházási terv. A gördülő 

fejlesztési tervet a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) tárgyév szeptember 30-ig szükséges 

jóváhagyásra benyújtani. 

 

A DRV Zrt. elkészítette és mellékletként megküldte, a települési és térségi víziközmű rendszer 

2019-2033. évi beruházási-felújítási és pótlási tervdokumentációját a víziközmű szolgáltatás 

színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében. A gördülő fejlesztési tervben 

felsorolják mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek 

megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági, 

valamint megvalósíthatósági szempontok szerint üzemezték, a szolgáltatásra várható hatások 

figyelembe vételével. 

 

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű 

szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. A 

Társaság a felújítási és pótlási terven kívül – az Önkormányzat korábbi nyilatkozata alapján – 

a beruházási tervrészt is elkészítette. 



A DRV Zrt. a programban feltűntetett rekonstrukciós, fejlesztési munkákat – a tervek 

tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett – az Önkormányzat ilyen 

irányú felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A dokumentum 

véleményezése, majd képviselő-testületi határozattal történő jóváhagyása után a korábbi 

években már elkülönítetten kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és 

egyéb forrás képezheti finanszírozási forrását a végrehajtandó víziközmű-fejlesztési 

munkáknak. 

 

A Társaság tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására 

irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését vonja maga után. A Vksztv. 18. § 

(1) bekezdése szerint a terv jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjak a 

víziközmű tulajdonosát terhelik, azt a szolgáltatóra nem háríthatja át. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetéséről az alábbiak szerint kell gondoskodni:  

 

Beruházási tervrész: 

Utalandó összeg: 11.582.- Ft 

Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Számlaszám: 10032000-01714373-00000000 

 

Felújítási-pótlási tervrész: 

Utalandó összeg: 11.582.- Ft 

Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Számlaszám: 10032000-01714373-00000000 

 

A Társaság kéri, hogy 30 napon belül szíveskedjen az Önkormányzat a gördülő fejlesztési 

tervet elfogadni, majd elfogadást követően a Társaság által javasolt munkafeladatokra 

vonatkozó megrendelési igényt, valamint a tervek jóváhagyását igazoló képviselő-testületi 

határozatot a DRV Zrt. részére eljuttatni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést 

megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni. 

 

 

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

 

Uzsa 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. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) 

által a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-

pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre 

vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 

 

Felelős: Szántói Imre polgármester 

 

Határidő: azonnal    

 

 

 Uzsa, 2018. augusztus 17. 

 

 

                                                                                       Szántói Imre  

                                                                                       polgármester             


