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ELŐTERJESZTÉS 
MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2022. október 20-i nyilvános soros ülésére 

 
a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2022-

2036. 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_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2022-
2036. évre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 26/2021. (VIII.12.) számú határozatával fogadta el és a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a VKEFFO/4214-6/2021. ügyiratszámú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
A jóváhagyott 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészében 
szereplő „Marcali szvtt, II utóülepítő FKK20 kotróhíd, hídhajtás, és vas szerkezet felújítása” és 
„Marcali szvtt, II utóülepítő járó felület felújítása, betonkorrózió megszüntetése” munka 
megvalósítása 2022. évre átütemezésre került. Miután a Hivatal által jóváhagyott 2022-2036. évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervben a fenti tételek nem szerepelnek, ezért szükséges a jóváhagyott 
2022-2036. 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 2022-2036. évekre 
vonatkozó jóváhagyott gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosítását, mely az 
előterjesztés melléklete. 
 
A gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosítását a víziközmű szolgáltatás 
törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell 
benyújtani jóváhagyásra. 
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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 kóddal 
rendelkező DRV_S_305_Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer viziközmű-rendszer ellátásért 
felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási, pótlási 
tervrészének módosítását elfogadja.  
 
Amennyiben a gördülő fejlesztési tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati díj 
összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást Marcali Város Önkormányzata a 
2022. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja. 
 
A Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 
 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Marcali, 2022. október 11.  
 
                                                                                               Dr. Sütő László s. k. 
                     polgármester 



Tervezett 
nettó 

költség

Tervezett 
időtáv

1 Marcali szennyvíztisztító telep I. 
utóülepítő recirk szivattyú beszerzése

Marcali 1100 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X

2 Marcali szennyvíztisztító telep II. 
utóülepítő recirk szivattyú beszerzése

Marcali 1100 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X

2
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok elvégzésére a költségkeret 
15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Marcali 363 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X
Adminisztrációs hiba miatt 

tévesen szerepel a 
tervben.

3 Marcali szennyvíztisztító telep I. oxikus 
medence szivattyú beszerzése

Marcali 1100 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X

4 Marcali szennyvíztisztító telep II. oxikus 
medence szivattyú beszerzése

Marcali 1100 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X

5 Marcali, Kossuth Lajos u. gravitációs 
szennyvíz vezeték bélelése

Marcali 11640 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X

A tétel megvalósítása 
folyamatban, a befejezés 
előreláthatóan 2023-ra 

áthúzódik.

6
Marcali szennyvíztelep, I utóülepítő 
FKK20 kotróhíd, hídhajtás, és vas 
szerkezet felújítása

Marcali 10600 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X

A tétel megvalósítása 
folyamatban, a befejezés 
előreláthatóan 2023-ra 

áthúzódik.

7 Marcali szennyvíztelep I. utóülepítő járó 
felület felújítása

Marcali 2500 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X

A tétel megvalósítása 
folyamatban, a befejezés 
előreláthatóan 2023-ra 

áthúzódik.

5
Marcali szvtt, II utóülepítő FKK20 
kotróhíd, hídhajtás, és vas szerkezet 
felújítása.

Marcali 7600 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X Új tétel, 2021-ről 
átütemezett tétel

6 Marcali szvtt, II utóülepítő járó felület 
felújítása.Betonkorrózió megszüntetése

Marcali 2500 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X Új tétel, 2021-ről 
átütemezett tétel

7
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok elvégzésére a költségkeret 
15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)

Marcali 4813 Használati díj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X

Tervezett feladatok nettó költsége a 
teljes ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a 

teljes ütem tekintetében (eFt)

I. ütem 19 313                                                        19 313                                      

*
A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell 
jelölni!

**
A Hivatal által a működési engedélyben 
megállapított VKR-kód.

13 14 15

A beruházás ütemezése a tervezési időszak 
évei szerint 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök 

Kezdés Befejezés
(rövid /  
közép / 
hosszú)

1 12

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz

Módosítás oka

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Önkormányzati
DRV_S_305Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontosság
i sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési /elvi 

engedély száma

Az 
érintett 

ellátásért 
felelős(ök

) 
megnevez

ése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama

(eFt)
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