
22. NAPIREND        Ügyiratszám: 14/246-15/2021. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2021. december 17-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A települési víziközmű rendszer 15 éves (2021-2035) időtávra szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervének módosítása 

Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 

Előkészítette: Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda 
Parapatics Tamás irodavezető 
Burszán Sándor városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. július 17-i rendkívüli nyilvános 
ülésén döntött a közműves szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában a közös ellátási 
felelősséggel érintett víziközmű-rendszerhez tartozó települések közötti szerződés és bérleti-
üzemeltetési szerződés elfogadásáról. 

A hivatkozott szerződések részét képezi az is, hogy 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 szükséges készíteni”. 

Az elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv tervdokumentációját a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) 2020. szeptember 30-ig kellett 
jóváhagyásra benyújtani.  

A MEKH által jóváhagyott terv módosítása azért szükséges, mert olyan feladatokat is 
tartalmaz, amelyre a megrendelés megtörtént, a megvalósítás folyamatban van, de az idei 
évben nem készül el, ezért át kell ütemezni a 2022-es évre. 

A szolgáltató DRV Zrt. elkészítette és megküldte a települési és térségi víziközmű rendszer 
15 éves Gördülő Fejlesztési Terv módosításának dokumentációját.  

 A Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv 
módosítását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.  

A DRV Zrt. felhívása szerint, amennyiben a víziközmű rendszeren több település is ellátásért 
felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség 
teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért 
felelősök képviseletére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni! 

 A gesztor, Tapolca Város Önkormányzata feladatait az 58/2013 évi (II.27.) korm. rendelet 
90/B. §-a rögzíti: 



  
    „(1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a 

víziközmű-rendszerre vonatkozó Terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § 
szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli. 

(2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési 
határidőt biztosít. 

(3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy 
a Tervet elfogadta. 

(4) A Terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv 
készítésére és benyújtására kötelezett viseli.” 
 

Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a Terv elkészítésének 
költségeit.  
 
A DRV Zrt. kérése, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv módosításának elfogadásáról szóló 
képviselő-testületi határozatot részükre küldje meg az ellátásért felelős képviselő, hogy a 
MEKH részére benyújthassa a településre vonatkozó 2021-2035. évi beruházási, felújítási és 
pótlási terv módosításának dokumentációját. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-
29434-1-008-00-12 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_205 
Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért 
felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. §-a szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 
beruházási és felújítási-pótlási tervének módosítását elfogadja 
és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021-2035. évi 
Gördülő Fejlesztési Terv módosításával kapcsolatos feladatok 
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza 
meg. 
 
Tudomásul veszi, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási 
tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az 
Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. 
évi CCIX. törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint. A 
Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének ellátásért 
felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a 
törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel. 
 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
Tapolca, 2021. december 7. 

Dobó Zoltán  
polgármester 



Tervezett 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

1

2018-2021. évek használati díj kereteiből  

CP3085 HT250 típusú, vagy ezzel 

egyenértékű tartalék  szivattyú beszerzése 1-es 

átemelőbe

Sáska 1 276
Korábbi évek 

eszközhasználati díja
2021 2021 Rövid X

Megrendelés megtörtént, 

megvalósítása folyamatban.

2

Lesencefalu I. átemelőbe  1 db CP 3127 HT 

250 típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű 

szivattyú beszerzése 2019-2021. évi használati 

díjból

Lesencefalu 1 077
Korábbi évek 

eszközhasználati díja
2021 2021 Rövid X

Megrendelés megtörtént, 

megvalósítása folyamatban.

3

Gyulakeszi II. átemelőbe Flygt 3127 szivattyú 

helyett műszakilag egyenértékű  szivattyú 

beszerzése

Gyulakeszi 1 000 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X
Megrendelés megtörtént, 

megvalósítása folyamatban.

Fejlesztési 

ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes 

ütem tekintetében (eFt)

I. ütem 0

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)

Víziközmű-rendszer kódja: ** DRV_S_205

Fontossági 

sorrend

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály

ellátásért felelős / ellátásért felelősök 

képviselője / víziközmű-szolgáltató *

7 8

Beruházás megnevezése

Vízjogi létesítési 

/elvi engedély 

száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
Forrás megnevezése

Megvalósítás 

időtartama

Rendelkezésre álló források

számszerűsített értéke a teljes

ütem tekintetében (eFt)

3 353

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei 

szerint 

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  

közép / 
1 2 3 4 5 13 14 156 12

Módosítás indoka

9 10 11



Tervezett 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

4

Szennyvíztisztító telep körül a kivágott 

véderdő pótlása,.  a zaj- és szaghatások 

csökkentése érdekében. 

Tapolca 11 869 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

5
Tapolca, Stadion utcai zsírfogó 

rekontsrukciója
Tapolca 4 000 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

Megrendelés megtörtént, 

pályáztatás folyamatban.

6

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, 

(teljes rendszerre vonatkozóan)

Tapolca 2 700 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

7
1-es átemelőnél gépészeti felújítás (nyomócső, 

szerelvények cseréje)
Lesencetomaj 1 400 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

8
Lesenceistvánd 2021 évre 2 db műanyag akna 

kiváltása betonra
Lesenceistvánd 1 100 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

Megrendelés megtörtént, 

megvalósítása folyamatban.

9
Aknacsere fedlapcserével együtt Kossuth L. u. 

3 db 
Zalahaláp 2 663 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

Megrendelés megtörtént, 

megvalósítása folyamatban.

10

2019-2020 évi  használati díj keretből 1db 

Flygt 3153 vagy ezzel műszakilag egyenértékű 

szivattyú csere Lesencetomaj 1-es átemelőbe

Lesencetomaj 1 373 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X
2020 évi GFT-ben szereplő 

2021 évre áthúzódó tétel

Fejlesztési 

ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes 

ütem tekintetében (eFt)

I. ütem 17342

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)

Víziközmű-rendszer kódja: ** DRV_S_205

Fontossági 

sorrend

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály

ellátásért felelős / ellátásért felelősök 

képviselője / víziközmű-szolgáltató *

7 8

Beruházás megnevezése

Vízjogi létesítési 

/elvi engedély 

száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
Forrás megnevezése

Megvalósítás 

időtartama

Rendelkezésre álló források

számszerűsített értéke a teljes

ütem tekintetében (eFt)

24 126

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei 

szerint 

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  

közép / 
1 2 3 4 5 # # #6 #

Módosítás indoka

9 # #
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