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Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (3) bekezdése 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 15-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Ezt az Önkormányzat helyett a DRV Zrt. (a továbbiakban DRV), mint az ivóvíz- és
csatornahálózat üzemeltetője elkészítette (lásd 1. melléklet). Az Önkormányzat a
tervezetet saját szakértőjével véleményeztette (lásd 2. melléklet), ami alapján
megállapítható, hogy az elkészített terv néhány kivételtől eltekintve megfelel a város
fejlesztési és beruházási igényeinek. A tervet a szakértői véleménnyel összhangban
azonban szükséges kiegészíteni:
1. a Petőfi utcai víz- és csatorna-rekonstrukcióval,
2. az Eötvös utcai hálózat-összekötéssel,
3. a Bartók Béla, Bajza és Kölcsey utca szennyvíznyomvonal burkolat
helyreállításával.
Az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében az igazgatási
szolgáltatási díjat a benyújtó köteles megfizetni. A gördülő fejlesztési tervet - annak
módosításokkal történő elfogadása és a szükséges javítások átvezetése után - a DRV
Dombóvár Város Önkormányzata helyett, a jogszabályokkal összhangban benyújtja a
hatósághoz, azonban az eljárási díjat nem kívánja finanszírozni. Ennek megfelelően
kéri az Önkormányzatot, hogy a szükséges meghatalmazásokkal lássa el, hogy
eljárhasson a nevében, illetve kéri részére megtéríteni az igazgatási szolgáltatási díjat.
Miután a jelenlegi vízrendszerek több települést is érintenek, így az igazgatási
szolgáltatási díjat is a tulajdonos önkormányzatoknak közösen kell megfizetnie. A
díjból a lakosság egyenérték arányában kellene megfizetni az 1/2014. (III. 4.) MEKH
rendelet 1. számú melléklet E) pont 26-os és 27-es sora szerinti díjat, ami 325, illetve
175 ezer forint. Az Önkormányzatunkat terhelő összeg a DRV tájékoztatása szerint kb.
50 ezer Ft.
Határozati javaslat
Víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. felkéri a DRV Zrt.-t, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (3) bekezdése
értelmében elkészített víziközmű gördülő fejlesztési tervet az önkormányzat
részéről felkért szakértő véleményében foglaltak szerint egészítse ki az
alábbiakkal:
a) a Petőfi utcai víz- és csatorna-rekonstrukció,
b) az Eötvös utcai hálózat-összekötés,
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c) a Bartók Béla, Bajza és Kölcsey utca szennyvíznyomvonal burkolat
helyreállítása.
A beruházások forrása kizárólag a DRV Zrt.-től befolyt bérleti díj lehet.
2. felkéri a DRV Zrt.-t, mint üzemeltetőt, hogy a fentiek szerint javított gördülő
fejlesztési tervet az Önkormányzat nevében nyújtsa be a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére a törvényben megszabott módon és
feltételekkel. Az Önkormányzat ezzel párhuzamosan vállalja a felmerülő igazgatási
szolgáltatási díj lakosság egyenértékkel arányos részének megfizetését.
3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges meghatalmazások, szerződések
aláírására és egyéb, a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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