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Aszófő Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

2016. szeptember 12. napján tartandó ülésére  
 
 
Tárgy: Vegyes ügyek –Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031. időszakra 
Előterjesztő: Keller Vendel polgármester 
Előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a 
rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-
szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő 
fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A gördülő 
fejlesztési tervdokumentációt, a víziközmű-szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH.) tárgyév szeptember 30-ig 
szükséges jóváhagyásra benyújtani. 
 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.; a továbbiakban: DRV ZRt.) a 
jogszabályi előírásokat figyelembe véve elkészítette és az Önkormányzat részére megküldte a 
települési és térségi víziközmű-rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervdokumentációját a 
víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása illetve javítása érdekében.  
A gördülő fejlesztési tervben felsorolásra került mindazon szükséges felújítás, pótlás, illetve 
beruházás, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat 
fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint állították össze, a szolgáltatásra várható 
hatásuk figyelembe vételével.  
 
A Társaság által összeállított 2017-2031. évi beruházási- felújítási és pótlási tervdokumentáció ezen 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testületnek első lépésben a fel kell hatalmazni a polgármestert, hogy a DRV ZRt-t 
meghatalmazza a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, majd második lépésben el kell fogadni a 
DRV Zrt. által elkészített 15 évre szóló tervet. 
A fenti döntéseket a Testületnek meg kell hozni a szennyvízcsatornára és az ivóvízrendszerre 
vonatkozóan is.  
Az ivóvíz esetében fontos megjegyezni, hogy az vegyes tulajdont képez az Állam és az Önkormányzat 
között, ezért a térségre vonatkozóan kell a gördülő fejlesztési tervet elkészítetni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
 
 
 



2 

1. HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

../2016. (IX.12.) Önk. határozata 
 
 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 22-07339-1-001-01-06 MEKH kóddal 
rendelkező I/278. sorszámú Aszófő szennyvízelvezető mű Ellátásért Felelőse felhatalmazza Keller 
Vendel polgármestert a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a 
gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t 
hatalmazza meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester 
 
 

2. HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

../2016. (IX.12.) Önk. határozata 
 
 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 22-07339-1-001-01-06 MEKH kóddal 
rendelkező I/278. sorszámú Aszófő szennyvízelvezető mű Ellátásért Felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
2017-2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester 
 
 

3. HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

../2016. (IX.12.) Önk. határozata 
 
 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-21175-1-012-00-13 MEKH kóddal 
rendelkező II/7. sorszámú Észak-Kelet Balatoni Regionális Vízmű rendszeren mint Aszófő Község 
közműves ivóvízellátás Ellátásért Felelőse felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos 
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester 
 
 

4. HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

../2016. (IX.12.) Önk. határozata 
 
 
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-21175-1-012-00-13 MEKH kóddal 
rendelkező II/7. sorszámú Észak-Kelet Balatoni Regionális Vízmű rendszeren, mint Aszófő Község 
közműves ivóvízellátás Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Keller Vendel polgármester 
 
 
 
 
Aszófő, 2016. szeptember 7. 
 
 
 
 Keller Vendel sk. 
 polgármester 
 
 


