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A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam

Tárgy: a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény által a viziközmű-szolgáltatás
biztosításának érdekében és az arra vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről szóló
döntés meghozatala
dr. Szabó Tímea
jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Amint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, Kékkút Község Önkormányzata a
viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vktsztv.) 11. § (2) és
(3) bekezdése alapján a viziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében az
üzemeltetett viziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT)
készítését és annak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban:
MEKH) jóváhagyásra történő benyújtását írja elő 2015. szeptember 15. napjáig.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600
Siófok, Tanácsház u. 7.) (a továbbiakban: DRV Zrt.) elkészítette és megküldte a települési és
térségi viziközmű rendszer 201-2030. évi beruházási-, felújítási- és pótlási tervdokumentációját,
amely jelen előterjesztés mellékletét képzi. A tervben kerül felsorolásra mindazon szükséges
felújítás, pótlás és beruházás, amely megvalósulása elengedhetetlen a viziközmű rendszer
zavartalan, folyamatos működéséhez. A feladatok fontossági, valamint megvalósíthatósági
szempontok szerint kerültek ütemezésre a szolgáltatásra várható hatások figyelembe vételével.
A DRV Zrt. a programban feltüntetett rekonstrukciós és fejlesztési munkálatokat a tervek
tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett és az önkormányzat ilyen
irányú felhatalmazása alapján tudja megvalósítani a korábbi években már elkülönítetten kezelt
használati (bérleti/koncessziós) díj – valamint pályázati és egyéb forrás – képezheti a
finanszírozási forrását a végrehajtandó viziközmű-fejlesztési munkáknak. A Vksztv. 18.§-a
alapján az ellátásért felelős önkormányzatoknak a használati (bérleti/koncessziós) díjból
származó bevételét elkülönítetten kell kezelni, azt kizárólag viziközmű-fejlesztés finanszírozására
fordíthatja, annak törvényes felhasználását a MEKH jogosult ellenőrizni.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ismertetetteket megtárgyalni és egyetértés esetén
döntést hozni szíveskedjenek.
/2015 .(IX.__.) Kt. h a t á r o z a t i j a v a s l a t :
„A viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó
gördülő fejlesztési terv elfogadásával kapcsolatban”
1./ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Kékkút
Vízmű Ellátásáért Felelőse megtárgyalta a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) által elkészített, 2016 – 2030. évre
szóló Gördülő Fejlesztési Tervet, az abban foglaltakat tudomásul veszi és
elfogadja.
2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a
szerinti a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek
végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
arra, hogy hatalmazza meg a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600
Siófok, Tanácsház u. 7.) a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével a 2016-2030. évekre
vonatkozóan, illetve Gördülő Fejlesztési Terv a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, a jóváhagyásra
irányuló eljárásban az önkormányzat helyett és nevében történő
képviseletében.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést,
jelen döntés alapján elkészített és aláírt meghatalmazást a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) részére megküldje.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további,
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Pék László polgármester
Határidők:

1. – 2./
3./
4./

azonnal
legkésőbb 2015. szeptember __.
folyamatosan

K é k k ú t , 2015. augusztus 25.

Pék László
polgármester
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MEGHATALMAZÁS
Alulírott Kékkút Község Önkormányzata (székhelye: 8254 Kékkút, Fő u. 5., képviseletében:
Pék László polgármester), mint a viziközmű-rendszer Ellátásáért Felelőse meghatalmazom a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7., képviseletében:
Winkler Tamás vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervel kapcsolatos kötelezettségeinket helyettünk és nevünkben eljárva teljesítse.
Jelen meghatalmazás hatálya továbbá kiterjed a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok,
Tanácsház u. 7.) által elkészített Gördülő Fejlesztési Terveket a Vksztv. valamint a Vktsztv.
egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz való benyújtására és
a jóváhagyásra irányuló eljárásban való képviseletre.
K é k k ú t , 2015. szeptember __.

Pék László
polgármester

