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MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. augusztus 15-i ülésére
a DRV_V_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű

2020-2034 közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről

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 - a fenntartható
fejlődés szempontjaira tekintettel - 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.

Marcali Város Önkormányzata és a DRV Zrt. között együttműködési megállapodás jött létre 2016.
évben a közcélú ivóvízellátó rendszer, valamint a közcélú szennyvízelvezető rendszer és
szennyvíztisztító telep üzemeltetésének vonatkozásában többek között arról, hogy a gördülő
fejlesztési terv beruházási tervrész elkészítését a viziközmű-szolgáltató végzi el. A víziközmű
szolgáltató elkészítette a 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, mely az
előterjesztés mellékletét képezi.

A gördülő fejlesztési tervet, a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani jóváhagyásra 2019. szeptember 30-ig.

Marcali esetében a Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer (DRV_V_305 kódszám)
megnevezésű viziközmű gördülő fejlesztési terve tekintetében kell a képviselő-testületnek döntését
meghoznia.

A DRV Zrt. által megküldött javaslat azt tartalmazza, hogy az Önkormányzat a 2020-2034. időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásával egyidejűleg rendelje meg a Gördülő Fejlesztési
Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től. Javaslom, hogy a
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határozatot e kitétel nélkül fogadja el a képviselőtestület, és a megrendeléseket továbbiakban is saját
ütemezésben valósítsuk meg.

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja az előterjesztést és a mellékelt határozati
javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-18500-1-003-01-01 MEKH azonosító
kóddal rendelkező, DRV_S_305 kódszámú, Marcali 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 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő
Fejlesztési Tervet elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint

Marcali, 2019. augusztus 13.

Dr. Sütő László
Polgármester


