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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra 
szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető 
 Burszán Sándor ügyintéző 

Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandó: -

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. július 17-i rendkívüli 
nyilvános ülésén döntött a közműves szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában a közös 
ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerhez tartozó települések közötti 
szerződés és bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról. Ezen szerződések szerves 
része az is, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján  a „víziközmű szolgáltatás hosszú távú 
biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra 
gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni”. 

A gördülő fejlesztési terv tervdokumentációját a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) 2015. szeptember 15-ig kell
jóváhagyásra benyújtani.

A DRV Zrt. elkészítette és megküldte minden térségi település számára a települési
és térségi víziközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervdokumentációját a 
víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében.  A 
tervben felsorolásra kerültek mindazon szükséges felújítások, pótlások, illetve
beruházások, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan
működéséhez. A feladatokat fontossági, valamint magvalósíthatósági szempontok 
szerint állították össze, a szolgáltatásra várható hatásuk figyelembe vételével. A
Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervét 
(Tapolca és Tapolca-Diszel városrészekre is megbontva) az előterjesztés 1. melléklete 
tartalmazza.

A DRV Zrt. kérése, hogy a gördülő fejlesztési terv elfogadásáról szóló Képviselő-
testületi határozatot részükre legkésőbb 2015. szeptember 1-jéig küldjék meg a térség 
települései, hogy a településre vonatkozó 2016-2030. évi beruházási, felújítási és
pótlási tervdokumentációt 2015. szeptember 15-ig a MEKH részére benyújthassa.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint Ellátásért Felelős, a 2011. évi CCIX. törvény 11. 
§ rendelkezései alapján az ellátásért felelős 
kötelezettségébe tartozó a szennyvízelvezető és 
tisztító rendszer 15 éves Gördülő Fejlesztési 
Tervének (2016-2030) elkészítésével a település
víziközművét (kódja: DRV_S_205) üzemeltető DRV 
Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint Ellátásért Felelős a 2011. évi CCIX. törvény 11. 
§ szerinti, a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)
által készített Tapolca szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet (2016-
2030 szennyvíz ágazat) elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint Ellátásért Felelős meghatalmazza a DRV Zrt-t 
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), hogy az általa
készített Tapolca szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet (2016-
2030 szennyvíz ágazat) a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére küldje meg és 
a jóváhagyásra irányuló eljárásban az
önkormányzatot képviselje.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2015. augusztus 17.

Dobó Zoltán
polgármester
















































