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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) a víziközmű 

szolgáltatások és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

irányuló közszolgáltatás ellátásáról szóló beszámolóját együtt küldte meg az 

Önkormányzat részére, ezért indokolt azt egy előterjesztésben tárgyalni.  

  

I. Beszámoló a víziközmű szolgáltatások ellátásáról 

 

Dombóvár város területén a DRV Zrt. végzi a közműves ivóvízellátás biztosítással, 

továbbá a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással összefüggő feladatokat már 

8 éve.  

 

A DRV Zrt. az önkormányzati tulajdonban lévő víziközműveit 2013. október 1-jétől 

2033. szeptember 9-ig szóló bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemelteti.  

 

A cég a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó 

rendelkezései értelmében a tavalyi évre szóló beszámolóját elkészítette, amely az 

előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Határozati javaslat  

a víziközmű-szolgáltatások 2020. évi ellátásáról szóló beszámolóról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a DRV Zrt. 

2020. évi beszámolóját a víziközmű-szolgáltatások Dombóváron történő ellátásáról. 

 



 

II. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

irányuló közszolgáltatás ellátásáról 

 

A veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott a 81/2020. (XI. 

27.) határozattal született döntés a DRV Zrt.-vel kötött, nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződés 2022. december 

31-ig történő meghosszabbításáról. 

 

A cég a tavalyi évre szóló beszámolóját elkészítette, amely az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

 

A dokumentumban foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz közszolgáltatási tevékenység ellátása során 252 m3 szennyvíz került 

elszállításra, amely tevékenység során a társaságnál 258.750 Ft bevétellel szemben 

727.327 Ft ráfordítás realizálódott. A közszolgáltatási tevékenység ellátása során a 

2020. évben 468.577 Ft veszteség keletkezett. A hatályos közszolgáltatási szerződés 

értelmében az önkormányzat a veszteséget működési támogatás formájában 2021. 

április 1-jén átutalta a DRV Zrt. részére.  

 

Határozati javaslat  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatás ellátásáról szóló beszámolóról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a DRV Zrt. 

2020. évi beszámolóját a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére irányuló közszolgáltatás Dombóváron történő ellátásáról. 
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