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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint 

a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fej-

lődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves 

időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, amely a törvényi definíció szerint a 

víziközmű-rendszerre vonatkozó hosszú távú, felújítási és pótlási, valamint beruházási 

tervrészből álló terv. A törvény végrehajtási rendelete szerint a terv célja, hogy a vízi-

közmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának műszaki állapota olyan színvonalú le-

gyen, hogy a víziközmű-szolgáltatás folyamatosan, költséghatékonyan és hosszútávon 

biztosítható legyen. Főszabály szerint a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-

szolgáltató, a beruházási tervrészt pedig az ellátásért felelős önkormányzat készíti el és 

nyújtja be jóváhagyásra minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz.  

 

A DRV_V_613 Dombóvár vízmű kódszámú és elnevezésű (11-07685-1-006-01-00 

számú MEKH kóddal rendelkező) ivóvízhálózatban Dombóváron kívül az ellátásért 

felelős Csikóstőttős, Kapospula, Kaposszekcső, Dalmand (Alsóleperd) és Döbrököz 

(Nagypáltelep) Község Önkormányzata is.  

 

A dombóvári szennyvíztisztító telepet is magában foglaló szennyvízhálózat 

DRV_S_603 kódszámmal rendelkezik (a nyilvántartott neve: Dombóvár szennyvízel-

vezető és tisztító rendszer, MEKH kódja: 21-07685-1-004-01-10), és a városon kívül 

Attala, Kapospula és Kaposszekcső (Liget lakótelep) településekre is kiterjed, Döbrö-

köz csatlakozása még nem történt meg, a beruházás megkezdődött. Az ellátásért fele-

lősök képviselője Dombóvár Város Önkormányzata. 

 

A gördülő fejlesztési terv elkészítésére köteles „közös képviselő” szintén Dombóvár 

Város Önkormányzata. Mindegyik tervrészt (felújítás-pótlási, illetve beruházási) a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.), mint az ivóvíz- és a csa-

tornahálózat üzemeltetője készítette el mindkét ágazat (ivóvíz, szennyvíz) tekintetében 

(a tervrészeket víziközmű ágazatonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza).  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint, ha a víziközmű-rendszeren 

több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó 

gördülő fejlesztési terv elkészítésének kötelezettsége az ellátásért felelősöket képvise-

lőt terheli, a többi ellátásért felelősnek pedig véleményezési joga van.  

 

A tervek többek között az alábbiakban felsorolt beruházásokat tartalmazzák: 

 

− Dombóvár N/5 kút melléfúrásos felújítása, eltömedékelése, új kút rendszerbe il-

lesztése, SCADA távfelügyelet kiépítésével. 

− Ivanich utca területén körvezetékes hálózati struktúra kialakítása érdekében DN 

100 KPE összekötővezeték építése 

− A víziközmű rendszeren lévő szivattyú(k) tartalék képzése 
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A gördülő fejlesztési tervek jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási dí-

jak megfizetését vonja maga után. 

 

Az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Energeti-

kai és Közmű-szabályozási Hivatal felé az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás iránti 

kérelmet benyújtó köteles megfizetni. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklete 19. számú „Egyéb ügyek” című táblázata 41. és 42. sora értelmében 

minden gördülő fejlesztési terv esetében szükséges a területi vízügyi hatóság és a terü-

leti vízvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) megkeresése szakhatósági állásfoglalás 

kérése céljából. Ez a szakhatósági eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján díjköte-

les. 

 

A két gördülő fejlesztési tervet az elfogadása után a DRV Zrt. az önkormányzat meg-

hatalmazása alapján a nevében eljárva jóváhagyásra benyújtja a hatósághoz, azonban 

az eljárási és szakhatósági díjakat nem köteles finanszírozni, ezért kéri az önkormány-

zatot, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Baranya Megyei, 

valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok felé térítse meg azokat (az 

ivóvízellátást biztosító rendszer kapcsán a Fejér Megyei, a szennyvízelvezetést és-

tisztítást végző közös rendszer kapcsán a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság az eljáró szakhatóság a DRV Zrt. tájékoztatása szerint.) 

Az igazgatási, szolgáltatási, valamint szakhatósági díjak összege a DRV Zrt. mellékel-

ten csatolt tájékoztatása alapján (3. melléklet) mindkét víziközmű-rendszer tekinteté-

ben 66.600,- Ft. 

A tervekben szereplő beruházások forrása a DRV Zrt.-től befolyt bérleti díj. 

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadásá-

ra.  

 

Határozati javaslat 

a Dombóvárt érintő víziközmű-szolgáltatások 2021-2035. évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervéről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közműves 

ivóvízellátást biztosító, „DRV_V_613 Dombóvár vízmű” víziközmű rendszerre vonat-

kozóan a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített 

gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja a közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosí-

tó, „DRV_S_603 Dombóvár szennyvízelvezető és -tisztító rendszer” víziközmű rend-

szerre vonatkozóan a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra 

elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét. 

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. és 2. pont szerinti gördülő fejlesztési 

terveket Dombóvár Város Önkormányzata nevében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra az-
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zal, hogy a Képviselő-testület vállalja az eljárás során felmerülő igazgatási díjak ön-

kormányzatra eső részének megfizetését. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges meghatalmazások 

és jognyilatkozatok aláírására, valamint a végrehajtáshoz szükséges további intézkedé-

sek megtételére. 

 

Határidő: azonnal – a szükséges nyilatkozatok megtételére a gördülő fejlesztési ter-

vek jóváhagyása érdekében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 


