Előterjesztés
Kékkút Község Polgármestere 2020. december 04-i döntéséhez
Tárgy: szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2020.-2034. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terve felújítási-pótlási tervrész módosításának elfogadásáról
Előkészítette:

Pálffyné Cséri Mónika műszaki ügyintéző
Jogszabállyal nem ellentétes
dr. Szabó Tímea jegyző

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 kell készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek
részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A Gördülő Fejlesztési Tervet a
víziközmű-szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz tárgyév szeptember 30-ig szükséges jóváhagyásra benyújtani, melynek kötelező
melléklete az Ellátásért Felelős előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.
A fentiekkel kapcsolatos, Kékkút településre 2020.-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervet a tervezett felújításokat és pótlásokat tartalmazó összefoglaló táblázattal együtt a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt. az önkormányzat részére megküldte azzal, hogy a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.)
Korm.rendelet 90/C. § (4)-(6) bekezdése értelmében az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése
és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása az
ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó
mértékben a Hivatal hozzájárulásával végezhető el.
A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközműszolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége.
A DRV Zrt. által megküldött anyagból megállapítást nyert, hogy a 2020.- 2034. évekre elfogadott
GFT felújítások és pótlások tervrészben közölt korábbi években képződött használati díj keretből KE3 jelű átemelőnél erősáramú szekrény cseréje, irányítástechnika kiépítése és integrálása a Scada
rendszerbe beruházás nem valósul meg – a DRV Zrt. tájékoztatása szerint- mivel annak költsége
nagymértékben túlmutat a tervezett költségek összegén.
A levél, valamint a Gördülő Fejlesztési Terv módosítás az előterjesztés mellékletét képezi.
Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2020. (….) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA
szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2020.-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve
felújítási-pótlási tervrész módosításának elfogadásáról

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kékkút Község Önkormányzata polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:
Kékkút Község Önkormányzat Polgármestere, mint a 22-26037-1-001-01-11 MEKH kóddal
rendelkező, DRV_S_224 Kékkút szennyvízelvezető mű megnevezésű víziközmű-rendszer
ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Terv felújítási-pótlási tervrésze módosítását elfogadom.
Kékkút, 2020. december 4.
Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

