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ELŐTERJESZTÉS 
 

SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2022. augusztus 30-i soron kívüli nyilvános ülésére 

 
a DRV_S_311 kódszámú, Sávoly szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű 

2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) 
bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható 
fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni. 
 
A gördülő fejlesztési terv két tervrészből áll: felújítási és pótlási tervrészből, valamint beruházási 
tervrészből. 
 
A Vksztv. 11. § (2) bekezdésének megfelelően a tervkészítés a felújítási és pótlási tervrész esetében a 
víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrész esetében pedig az ellátásért felelős kötelezettsége.  
 
Sávoly Község Önkormányzata és a DRV Zrt. között együttműködési megállapodás jött létre 2016. 
évben az Önkormányzat tulajdonát képező szennyvízelvezető és tisztító rendszer üzemeltetésének 
vonatkozásában többek között arról, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész elkészítését a 
viziközmű-szolgáltató végzi el. A víziközmű szolgáltató elkészítette a 2023-2037. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervet, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A 2023-2037. évekre 
vonatkozóan sem beruházási, sem felújítási és pótlási igény nem merült fel. 
 
A gördülő fejlesztési tervet, a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani jóváhagyásra 2022. szeptember 30-ig. 
 
Sávoly esetében a Sávoly szennyvízelvezető és tisztító rendszer (DRV_S_311 kódszám) megnevezésű 
víziközmű gördülő fejlesztési terve tekintetében kell a képviselő- testületnek döntését meghoznia. 
 
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja az előterjesztést és a mellékelt határozati 
javaslatot fogadja el. 
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Határozati javaslat 

 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-02051-1-001-00-03 MEKH azonosító 
kóddal rendelkező, DRV_S_311_Sávoly szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási 
tervrészét elfogadja. 
 
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 szabályozásai 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 felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
Felelős: Schuller Tibor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Sávoly, 2022 augusztus 25. 
 
                                                                                                 Schuller Tibor s.k. 
           polgármester 
 



Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

Beruházási igény nem merült fel Sávoly 0 Használati díj 2023.01.01 2026.12.31 Rövid X
Beruházási igény nem merült fel Sávoly 0 Használati díj 2024.01.01 2027.12.31 Közép X X X X
Beruházási igény nem merült fel Sávoly 0 Használati díj 2028.01.01 2037.12.31 Hosszú X X X X X X X X X X

Tervezett feladatok nettó költsége a 
teljes ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a 

teljes ütem tekintetében (eFt)

I. ütem 0 0
II. ütem 0 0
III. ütem 0 0

*
A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell 
jelölni!

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

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Önkormányzati

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz

DRV_S_311Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési /elvi 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  
közép / 
hosszú)

1 12

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

13 14 15

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
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Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

1

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok elvégzésére a költségkeret 
15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) Sávoly 206 Használati díj 2023.01.01 2023.12.31 Rövid X

2 Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések)Sávoly 5508 Használati díj 2024.01.01 2027.12.31 Közép X X X X
3 Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések)Sávoly 24500 Használati díj 2028.01.01 2037.12.31 Hosszú X X X X X X X X X X

Tervezett feladatok nettó költsége a 
teljes ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a 

teljes ütem tekintetében (eFt)

I. ütem 206 1377
II. ütem 5508 5508
III. ütem 24500 24500

*
A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell 
jelölni!

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

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Önkormányzati

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz

DRV_S_311Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési /elvi 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép 

/ hosszú)
1 12

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

13 14 15

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


