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ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus 9-i rendkívüli nyílt ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester
Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából
Németh Anita pénzügyi ügyintéző

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 víziközműszolgáltatási 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 tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv, melyet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban:MEKH.) tárgyév szeptember 30-ig
elektronikus úton szükséges.
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 2020-2034. évi beruházások összefoglaló táblázatai ezen előterjesztés
mellékletét képezi.
A Képviselő-testületnek a DRV Zrt. által az erre az időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet el
kell fogadni és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020 évre vonatkozó munkálatokat meg
kell rendelni a DRV Zrt.-től.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati
javaslatok elfogadására.

1. HATÁROZATI JAVASLAT:
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019. (VIII….) határozata
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 22-07339-1-001-01-06 MEKH kóddal
rendelkező, DRV_S_231 kódszámú, Aszófő szennyvízelvezető mű megnevezésű víziközmű ellátásért
felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő
Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Keller Vendel polgármester

2

