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A DRV_S_224 kódszámú DRV_S_224_Kékkút szennyvízelvezető mű megnevezésű víziközműrendszerre vonatkozó 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök
képviselője részére

Tisztelt Polgármester Asszony!
A 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette, és jelen levelünk
mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv
dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv, melyeket a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus
úton szükséges jóváhagyásra benyújtani a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása
érdekében.
A gördülő fejlesztési tervben felsorolásra kerülnek mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási
munkálatok, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági,
valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk a szolgáltatásra várható hatások figyelembe
vételével.
A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a
beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. Társaságunk a felújítási és pótlási terven kívül
– az Önkormányzat korábbi nyilatkozata alapján – a beruházási tervrészt is elkészítette.
A DRV Zrt. a programban feltűntetett felújítási, pótlási és beruházási munkákat - a tervek tartalmának
önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett - a Tisztelt Önkormányzat ilyen irányú felhatalmazása
alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A dokumentum véleményezése, majd képviselő-testületi határozattal
történő jóváhagyása után a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj,
valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) képezheti finanszírozási forrását a
végrehajtandó víziközmű-fejlesztési munkáknak.
Fentiek figyelembe vételével, tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy
-

jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a gördülő fejlesztési tervet
elfogadni,
a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek
jóváhagyását igazoló képviselő-testületi határozatot és annak mellékleteit elektronikus aláírással
ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt.
részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a
szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció
DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor)
önkormányzatnak kell gondoskodni! A gesztor önkormányzat feladatait az 58/2013 évi (II.27.) korm.
rendelet 90/B §-a rögzíti:
(1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre
vonatkozó Terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt
terheli.
(2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.
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(3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Tervet elfogadta.
(4) A Terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv készítésére és benyújtására
kötelezett viseli. Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a Terv elkészítésének
költségeit.
A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Kékkút
Az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Kékkút
Község Önkormányzata
Társaságunk tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására
irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését vonja maga után, melyet az 1. számú melléklet
tartalmaz.
Amennyiben a döntéshozatal személyes egyeztetést igényel, szakterületi mérnök kollégánk lenti elérhetőségei
bármelyikén készséggel áll rendelkezésre.
Szitás Tamás szakterületi mérnök
Telefon: 84/ 506-173
E-mail: szitas.tamas@drv.hu
A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és
színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A gördülő fejlesztési terv elfogadásával és
végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük!
Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.
Tisztelettel:
Fábrik Tamás
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