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E l ı t e r j e s z t é s 

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 27-i a víziközmő 15 

éves gördülı fejlesztési tervérıl 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A víziközmő szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§-a rendelkezik 
arról, hogy víziközmő szolgáltatásonként 15 éves idıtartamra gördülı fejlesztési tervet kell 
készíteni. A gördülı fejlesztési tervet, a víziközmő szolgáltatás törvényességi felügyeletét 
ellátó Magyar Energetikai és Víziközmő-szabályozási Hivatalhoz be kell nyújtani 
jóváhagyásra 2015. szeptember 15-ig.  
 
A gördülı fejlesztési terv elkészítése és elfogadtatása a víziközmő szolgáltatás színvonalának 
szinten tartása, valamint a gördülékeny és egységes ügymenet elısegítése miatt lényeges.  
A gördülı fejlesztési tervben mindazon javítások, pótlások, felújítások feltüntetésre kerülnek, 
amelyek megvalósítása a rendszer zavartalan mőködtetéséhez elengedhetetlenek.  
A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok alapján állították össze a 
DRV Zrt. részérıl. 
 
A Képviselıtestület megtárgyalta a Kéthelyi vízmő, valamint a Kéthelyi térségi 
szennyvízelvezetı mő l5 éves Gördülı Fejlesztési Tervérıl szóló elıterjesztést, az 
elıterjesztéshez csatolt DRV Zrt. által elkészített gördülı fejlesztési tervet és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Határozati javaslat 
        
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi CCIX. törvény 
(Vksztv.) 11.§ rendelkezései alapján az ellátásért felelıs kötelezettségébe tartozó,  
DRV Zrt. által elkészített a Kéthelyi vízmő, valamint a Kéthelyi térségi szennyvíz-
elvezetı mő 15 éves - 2016-2030 - idıtartamra szóló Gördülı Fejlesztési Tervét 
megtárgyalta, melyet változatlan tartalommal elfogad, azzal a kikötéssel, hogy az 
elfogadott tervben szereplı beruházási feladatokat egyedi megrendelés alapján, az adott 
év használati díja mértékéig fogja megvalósítani. 
 
A képviselı-testület a DRV Zrt. által elkészített és az ellátásért felelıs által jóváhagyott 
15 éves idıtartamra szóló Gördülı Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmő-
szabályozási Hivatal részére történı megküldésére a település víziközmővét üzemeltetı 
DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) bízza meg. 
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a 15 éves idıtartamra szóló Gördülı Fejlesztési Terv 
elfogadásáról tájékoztassa a DRV Zrt-t. 
 
Felelıs: Molnár Balázs polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Kéthely, 2015. augusztus 07. 

                      Molnár Balázs 
                                 polgármester 














































