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ELŐTERJESZTÉS 
SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2022. december 15-i soros nyilvános ülésére  
 

a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról 

 
 
 
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 DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2022-2036. évekre vonatkozó 15 éves gördülő 
fejlesztési tervét Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2021. (VIII.12.) 
számú határozatával fogadta el, majd a 86/2022. (X.13.) számú határozatával módosította. 
 
A DRV Zrt. megkereste Somogysámson Község Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot, 
hogy a DRV_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2022-2036. évre vonatkozó gördülő fejlesztési 
terv beruházási tervrészének ismételt módosítása szükséges, mivel az irányítástechnikai (SCADA) 
rendszer kiépítése tétel mellett egy újabb áthúzódó tétel merült fel a Somogysámson új kút 
terveztetés. A DRV Zrt. tájékoztatása szerint a megrendelés megtörtént, a megvalósítás 
folyamatban van, azonban a befejezés áthúzódik 2023. évre.  
 
A DRV Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a gördülő fejlesztési terv beruházási 
tervrész elkészítését is a viziközmű-szolgáltató végzi el. A víziközmű szolgáltató ennek 
megfelelően elkészítette a 2022-2036. évekre vonatkozó jóváhagyott gördülő fejlesztési terv 
beruházási tervrészének módosítását, mely az előterjesztés melléklete. 
 
A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosítását a víziközmű szolgáltatás 
törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell 
benyújtani jóváhagyásra. 
 
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: 

 
1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 11-15626-1-006-01-14 MEKH 
kóddal rendelkező DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 
2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítását 
elfogadja.  
 
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-15626-1-006-01-14 MEKH 
kóddal rendelkező DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2022-2036. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos 
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg 
 
3. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. 
 
4. Amennyiben a Gördülő Fejlesztési tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati díj 
összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat a 2022. év előtti, 
fel nem használt használati díj terhére biztosítja. 

 
5. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 
 
Felelős: Schuller Tibor polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Sávoly, 2022. december 6. 
 
                                                                                               Schuller Tibor s. k. 
                       polgármester 
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1 Somogysámson új kút terveztetés 2022 Somogysámson 2000 Használati díj 2022.01.03 2022.12.30 Rövid X
Megrendelés megtörtént, 

megvalósítás folyamatban, 

áthúzódik 2023-ra.

1 Somogysámson irányítástechnikai (SCADA) rendszer kiépítése Somogysámson 7000 Önkormányzati saját forrás2022.01.01 2022.12.31 Rövid X Új tétel, 2020-ról átütemezett.
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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.
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Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra

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

Módosítás indoka13 14 15

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
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