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Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) szerint a
víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható
fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves
időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési tervet az
ellátásért felelős (önkormányzat) köteles elkészíteni és azt benyújtani minden év
szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Ezt az önkormányzat helyett a DRV Zrt. (továbbiakban DRV), mint az ivóvíz- és
csatornahálózat üzemeltetője elkészítette (1-4 melléklet). Az önkormányzat a
tervezetet saját szakértőjével véleményeztette (5. melléklet), amely alapján
megállapítható, hogy az elkészített terv megfelel a városfejlesztési- és beruházási
igényeknek.
A tervezet a korábbi évek gyakorlatától eltérően – a személyes egyeztetésnek,
valamint írásos levelezéseknek köszönhetően – tartalmazza az alábbiakban felsorolt,
önkormányzat által tervezett beruházási igényeket is:
-

Dombóvár, Tüske Ipari Park ivóvíz közmű rekonstrukció I. ütem
nettó költsége: 43.507.000,- Ft, megvalósulás 2018-ban
Dombóvár, Tüske Ipari Park szennyvíz közműépítése
nettó költsége: 30.000.000,- Ft, megvalósulás 2018-ban
DIS területén létrejövő lakóterületen ivóvíz-hálózat építése
nettó költsége: 15.000.000,- Ft, megvalósulása 2018-ban
DIS területén létrejövő lakóterületen szennyvíz-hálózat építése
nettó költsége: 15.000.000,- Ft, megvalósulása 2018-ban
Kéknefelejcs utcai ivóvíz rekonstrukció I. ütem
nettó költsége: 30.000.000,- Ft, megvalósulás 2019-ben

Az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében az igazgatási
szolgáltatási díjat a benyújtó köteles megfizetni. A gördülő fejlesztési tervet annak
elfogadása után a DRV az önkormányzat helyett, a jogszabályokkal összhangban
benyújtja a hatósághoz, azonban az eljárási díjat előreláthatóan a korábbi évekhez
hasonlóan nem kívánja finanszírozni, ezért kéri az önkormányzatot, hogy a szükséges
meghatalmazásokkal lássa el, hogy eljárhasson a nevében, illetve kéri a MEKH felé
megtéríteni az igazgatási szolgáltatási díjat.
Az igazgatási szolgáltatási díj a DRV tájékoztatása alapján az ivóvíz tekintetében
16.394,- Ft, a szennyvíz vonatkozásában pedig 14.295,- Ft.
A korábbi évekhez hasonlóan a beruházások forrása a DRV Zrt.-től befolyt bérleti díj.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
a víziközmű-szolgáltatás 2018-2032. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervéről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a DRV Zrt-t,
mint üzemeltetőt, hogy a korábbiakban egyeztetett és ennek megfelelően
módosított, valamint a szakértői anyagban szerepeltetett önkormányzat által kért
beruházási igényekkel kiegészített gördülő fejlesztési tervet az önkormányzat
nevében nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a
törvényben megszabott módon és feltételekkel, továbbá azzal, hogy az
önkormányzat vállalja a felmerülő igazgatási szolgáltatási díj önkormányzatra
vonatkozó részének megfizetését.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges meghatalmazások,
szerződések aláírására és egyéb, a végrehajtáshoz szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 30. – a gördülő fejlesztési terv benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

