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E l ő t e r j e s z t é s 

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 8-i a víziközművek 

15 éves gördülő fejlesztési tervéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§-a rendelkezik 
arról, hogy víziközmű szolgáltatásonként 15 éves időtartamra gördülő fejlesztési tervet kell 
készíteni. A gördülő fejlesztési tervet, a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét 
ellátó Magyar Energetikai és Víziközmű-szabályozási Hivatalhoz be kell nyújtani 
jóváhagyásra 2015. szeptember 30-ig.  
 
A gördülő fejlesztési terv elkészítése és elfogadtatása a víziközmű szolgáltatás színvonalának 
szinten tartása, valamint a gördülékeny és egységes ügymenet elősegítése miatt lényeges.  
A gördülő fejlesztési tervben mindazon javítások, pótlások, felújítások feltüntetésre kerülnek, 
amelyek megvalósítása a rendszer zavartalan működtetéséhez elengedhetetlenek.  
A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok alapján állították össze a 
DRV Zrt. részéről. 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a l5 éves Gördülő Fejlesztési Tervről szóló előterjesztést, 
az előterjesztéshez csatolt DRV Zrt. által elkészített gördülő fejlesztési tervet és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Határozati javaslat 
        
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    mint a 21-11174-1-003-01-07 MEKH kóddal rendelkező, 
    DRV-S-114. sorszámú Kéthely község közigazgatási 
    területén a szennyvízszolgáltatás ellátásáért felelős a víziközmű- 
    szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti 
    a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031. időszakra  
    elkészített Kéthelyi térségi szennyvízelvezető mű 15 éves 
    Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
    gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével 
    a DRV Zrt.-t hatalmazza meg. 
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: azonnal 
 

 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
        
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    mint a 12-11174-1-001-01-02 MEKH kóddal rendelkező, 
    DRV-V-153. sorszámú Kéthely község közigazgatási 
    területén az ívóvízszolgáltatás ellátásáért felelős a víziközmű- 
    szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti 
    a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031. időszakra  
    elkészített Kéthely vízmű 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet 
    elfogadja. 
 
    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
    gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével 
    a DRV Zrt.-t hatalmazza meg. 
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Kéthely, 2016. szeptember 5. 
 

                      Molnár Balázs 
                                 polgármester 
















































