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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2022. december 16-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy: A települési víziközmű rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv módosításának elfogadása 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
 Bakos Gáborné irodavezető 
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

    
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, 2021. augusztus 
5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén döntött a települési víziközmű rendszer 2022-
2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének (a továbbiakban: GFT) 
elfogadásáról. 
2022. november 24-én küldte meg a szolgáltató DRV Zrt. a GFT módosítására vonatkozó 
kérelmét, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
A GFT tervmódosítása során a Beruházások közül áthúzódik 2023. évre a Tapolca-Diszel 
1-es átemelőbe a szivattyú beszerzése, a Felújítások és Pótlások között pedig elmarad a 
Gyulakeszi út MOL kút közötti 159 fm gerincvezeték bélelése és 9 db köztes akna 
felújítása.  
Elkészült a Stadion utcai zsírfogó rekonstrukciója és költségkeret túllépésre volt szükség a 
rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok miatt a Gyulakeszi úti és Keszthelyi úti 
gerincvezeték meghibásodásai miatt.  
A Keszthelyi úton előbb az Alkotmány utca és a Május 1. utca közötti, majd a MOL kút 
előtti 300-as beton vezeték is több helyen beszakadt. A hibaelhárítás folyamán rengeteg kő, 
sár és összetört betoncső darab jött ki a gyűjtőaknába, a szennyvíz továbbítását repülő 
vezetékkel oldották meg a szolgáltatás biztosítása érdekében, valamint szippantó 
gépkocsival is szállították a kiöntés elkerülése miatt. A hibafeltárás közben kiderült, hogy 
60 fm szennyvízvezetéket cserélni kell. A szennyvízvezeték 4,5-5m mélységben húzódik, a 
nyomvonalon a többi társ szolgáltató vezetéke is megtalálható volt, amely nehezítette a 
kivitelezést. A vezetékszakasz cseréje, kiváltása 300-as betonvezetékről, DN 315 KGPVC 
csőre megtörtént 60 fm hosszan 2 db gyűjtőakna építésével.  A kicserélt csatorna szakasz 
jól üzemel. A hálózat későbbi ellenőrzése során kiderült, hogy a szennyvízhálózat további 
helyen beszakadt és nagyon rossz állapotban van, így újra a repülővezeték kiépítése vált 
szükségessé. A csatornahálózat elhasználódott, az 1970-es évek elején épült. A Keszthelyi 
u. 1948 hrsz-en található induló aknától a 2138/6 hrsz-en található gyűjtőaknáig, az érintett 
teljes csatornaszakasz cseréje szükséges kb. 310 fm hosszban. Az érintett vezeték szakasz 
szállítja a Dobó lakótelep és a Stadion utcai átemelő által összegyűjtött szennyvizet, 
valamint a lesencei régió szennyvizét is, ezért ez komoly, eddig nem tapasztalt havaria 
helyzetet jelent a szolgáltató számára. 
 



  
Az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a terv módosításának költségeit, hatósági 
díjait, melyek összesen 25.800 Ft tesznek ki.  
 
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 
víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerint 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-
pótlási tervrészének módosítását elfogadja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:  polgármester  
 

 
 
Tapolca, 2022. december 6. 
 

 
Dobó Zoltán 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 






