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ELŐTERJESZTÉS 
MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2021. november 18-i ülésére 
 

a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű víziközmű-rendszer 2021-2035. évre vonatkozó 
gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosításáról 

 
 
 
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 DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű víziközmű-rendszer 2021-2035. évre vonatkozó 15 
éves gördülő fejlesztési tervét Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2020. 
(VIII.31.) számú határozatával fogadta el és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) a VKEFFO/5607-7/2020. ügyiratszámú határozatával hagyta jóvá. 
 
A jóváhagyott gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészében szereplő „Marcali, Móra utca 
lakótelep D110 KPE ~250 fm vezetékek cseréjének tervezése”, a „ Marcali  Szabadság utca AC DN80 
ivóvíz gerincvezeték kiváltás a bekötő vezetékekkel együtt ~564 fm”, a „Marcali Széchenyi utca AC DN 
150  ivóvíz gerincvezeték kiváltás a bekötő vezetékekkel együtt ~92 m”, a „Marcali Jószef Attila utca  
AC DN80 ivóvíz gerincvezeték kiváltás a bekötő vezetékekkel együtt ~688 m tervezése”, a „Templom 
utca AC DN80 vezeték csere terveztetés a bekötő vezetékekkel együtt ~460 fm-en” és a „Marcali 
1000 m3 fogadó védterület acél anyagú udvartéri csővezeték kiváltása Kpe anyagú csővel, 1000 m3 
fogadó medence- kerülő ág kivitelezése” munka megvalósítása 2022. évre átütemezésre kerül. 
Miután a Hivatal által jóváhagyott felújítási, pótlási tervrészben foglalt feladatok nem, vagy csak 
részben tudnak megvalósulni a 2021-es operatív évben, ezért szükséges a jóváhagyott 2021-2035. évi 
gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosítása, ennek hiányában a Hivatal 
viziközmű-védelmi bírságot szabhat ki. 
 
A Vksztv. 11. § (2) bekezdésének megfelelően a tervkészítés a felújítási és pótlási tervrész esetében a 
víziközmű-szolgáltató kötelezettsége. A víziközmű szolgáltató elkészítette a 2021-2035. évekre 
vonatkozó jóváhagyott gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosítását, mely az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
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A gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosítását a víziközmű szolgáltatás 
törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell 
benyújtani jóváhagyásra. 
 
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 11-18500-1-001-02-00 MEKH azonosító 
kóddal rendelkező DRV_V_324_Marcali regionális vízmű víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási, pótlási tervrészének 
módosítását elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 
 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Marcali, 2021. november 12. 
 
                                                                                               Dr. Sütő László  
                 polgármester 



Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

1
Marcali, Móra utca lakótelep D110 KPE ~250 
fm vezetékek cseréjének tervezése

Marcali 1 000 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X
A munka 
átütemezésre kerül

2
Marcali  Szabadság utca AC DN80 ivóvíz 
gerincvezeték kiváltás a bekötő vezetékekkel 
együtt ~564 fm 

Marcali 16 920
Korábbi évek 

eszközhasználati díja
2021 2021 Rövid X

A munka 
átütemezésre kerül

3
Marcali Széchenyi utca AC DN 150  ivóvíz 
gerincvezeték kiváltás a bekötő vezetékekkel 
együtt ~92 m

Marcali 2 800 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X
A munka 
átütemezésre kerül

4
Marcali Jószef Attila utca  AC DN80 ivóvíz 
gerincvezeték kiváltás a bekötő vezetékekkel 
együtt ~688 m tervezése

Marcali 1 000 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X
A munka 
átütemezésre kerül

5

Földalatti tűzcsapok cseréje föld felettire a 
biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel 
biztosítása érdekében Marcali település 
közigazgatási területe  24 db

Marcali 8 400 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

6
Templom utca AC DN80 vezeték csere 
terveztetés  a bekötő vezetékekkel együtt ~460 
fm-en 

Marcali 1 000 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X
A munka 
átütemezésre kerül

7
Marcali Keleti iparterület tolózár akna 
rekonstrukciók 

Marcali 2 000 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

9

Marcali 1000 m3 fogadó védterület acél 
anyagú udvartéri csővezeték kiváltása Kpe 
anyagú csővel, 1000 m3 fogadó medence- 
kerülő ág kivitelezése

Marcali 7 000
Korábbi évek 

eszközhasználati díja
2021 2021 Rövid X

A munka 
átütemezésre kerül

10
AC anyagú vezetékkiváltás  Marcali - Rákóczi 
utca 428 m.

Marcali 20 000
Eszközhasználati díj és 
Önkormányzati saját 

forrás
2021 2021 Rövid X

11
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, 
(teljes rendszerre vonatkozóan)

Marcali 3 822 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

Fejlesztési 
ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

I. ütem 8556

Módosítás indoka

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály

ellátásért felelős / ellátásért 
felelősök képviselője / víziközmű-

szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
Víziközmű-rendszer kódja: ** DRV_V_324

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési 

/elvi engedély 
száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás megnevezése

Megvalósítás 
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési 
időszak évei szerint 

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  
közép / 

1 14 156 7 8 9 10 11 13

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes

25 477

122 3 4 5



Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

Módosítás indoka

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály

ellátásért felelős / ellátásért 
felelősök képviselője / víziközmű-

szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
Víziközmű-rendszer kódja: ** DRV_V_324

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési 

/elvi engedély 
száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás megnevezése

Megvalósítás 
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési 
időszak évei szerint 

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  
közép / 

1 14 156 7 8 9 10 11 13122 3 4 5

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
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