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4. 

 
A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati in-

tézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

Az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát a december közepére ter-

vezett döntéshozatalt megelőzően: 

 

A döntés tárgya: 

 

A víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervei mó-

dosításának kezdeményezése  

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. december 4. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 

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 az, hogy a 

víziközmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának műszaki állapota olyan színvonalú 

legyen, hogy a víziközmű-szolgáltatás folyamatosan, költséghatékonyan és hosszútá-

von biztosítható legyen.  

 

A Képviselő-testület a 286/2019. (IX. 26.) Kt. határozatával fogadta el a Dombóvárt 

érintő víziközmű-szolgáltatások 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési ter-

veit, és hozzájárult ahhoz, hogy azokat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) 

nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. A 

Hivatal a terveket jóváhagyta mind az ivóvízellátást, mind a szennyvízelvezetést bizto-

sító víziközmű rendszer vonatkozásában. 

 

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

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C. § (4)-(6) bekezdései ér-

telmében a terv - egy évre szóló - I. ütemében jóváhagyott feladatok átütemezése és az 

azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósí-

tása a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére elkülönített kereten 

felül az adott ütemben rendelkezésre álló forrás 20%-áig a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatásával, 20%-át meghaladó mértékben a Hivatal 

előzetes hozzájárulásával végezhető el a jogszabályban meghatározott valamely ok 

fennállása esetén. 

 

Tekintettel arra, hogy a 2020. évben önkormányzatunk, mint ellátásért felelős csak a 

rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzését rendelte meg ivóvízellátást 

szolgáló víziközmű vonatkozásában, a szennyvízelvezetést biztosító víziközmű-

rendszer tekintetében pedig nem történt megrendelés, így a jogszabályi rendelkezésre 

tekintettel a gördülő fejlesztési tervek módosítása szükséges a felújítási-pótlási és a 

beruházási tervrészre vonatkozóan is. 

 

Főszabály szerint a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási 

tervrészt pedig az ellátásért felelős önkormányzat készíti el, de ezzel megbízhatja a 

szolgáltató is. 

 

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

számú MEKH kóddal rendelkező) ivóvízhálózatban Dombóváron kívül ellátásért fele-

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

köz csatlakozása még nem történt meg, de a beruházás már megkezdődött). Az ellátá-

sért felelősök képviselője, illetve a gördülő fejlesztési terv elkészítésére köteles „közös 

képviselő” Dombóvár Város Önkormányzata.  

 

A módosított tervrészeket a DRV Zrt. elkészítette el mindkét ágazat (ivóvíz, szenny-

víz) tekintetében (a tervrészeket víziközmű ágazatonként az 1. és 2. melléklet tartal-

mazza).  

 

A gördülő fejlesztési tervek módosítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjak 

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.  

 

A két módosított gördülő fejlesztési tervet az elfogadása után a DRV Zrt. az önkor-

mányzat meghatalmazása alapján a nevében eljárva jóváhagyásra benyújtja a hatóság-

hoz, azonban az eljárási díjakat nem köteles finanszírozni, ezért kéri az önkormányza-

tot, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé térítse meg azokat. 

Az igazgatási, szolgáltatási díjak összege a DRV Zrt. mellékelten csatolt tájékoztatása 

alapján (3. melléklet) mindkét víziközmű-rendszer tekintetében tervrészenként 7.500,- 

Ft. 

 

Az ivóvízhálózat (DRV_V_613) felújítási-pótlási tervrészének 24. sora nettó 3 millió 

forintot tartalmaz a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére, azon-

ban Önkormányzatunk az I.-III. negyedévben összesen nettó 9.165.974.- Ft értékben 

rendelt meg ilyen jellegű munkákat, az IV. negyedévre szükséges összeg pedig még 

nem ismert, így az ezen sorban szereplő összegre nettó 13 millió forintot javaslok el-

fogadni.  

 

Határozati javaslat 

a víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv 

módosításának kezdeményezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztró-

favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gya-

korlása során a következő döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja a közműves ivóvízellátást biztosító, 

„DRV_V_613 Dombóvár vízmű” víziközmű rendszerre vonatkozóan a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített módosított gördülő 

fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét azzal, hogy a felújítási-

pótlási tervrész 24. sora (a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvég-

zésére a költségkeret 15%-ig) nettó 13 millió tervezett költséget tartalmazzon.  
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2. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja a közműves szennyvízelvezetést és -

tisztítást biztosító, „DRV_S_603 Dombóvár szennyvízelvezető és - tisztító rend-

szer” víziközmű rendszerre vonatkozóan a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 

2020-2034. időszakra elkészített módosított gördülő fejlesztési terv felújítási-

pótlási és beruházási tervrészét. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul, hogy az 1. és 2. pont szerinti módosí-

tott gördülő fejlesztési terveket Dombóvár Város Önkormányzata nevében a Du-

nántúli Regionális Vízmű Zrt. nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra azzal, hogy a Képviselő-testület vállalja az 

eljárás során felmerülő igazgatási díjak önkormányzatra eső részének megfizeté-

sét. 

 

4. A szükséges meghatalmazások és jognyilatkozatok aláírását és a végrehajtáshoz 

szükséges további intézkedéseket Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: azonnal – a szükséges nyilatkozatok megtételére a módosított gördülő fej-

lesztési tervek jóváhagyása érdekében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 


