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A 2011 . december 3 1 -én hatályba lépett 2011. évi CCD(. törvény (Vksztv.) melynek egyik sarkalatos
Ponda a víziközmű vagyon védelme, a hosszú távú fenntarthatóságot biztosíó műszaki
rekonstrukciók, fejlesztések hatékony támogatása. A szolgáltatási díjba épített eszközhasználati
(bérleti) dijon keresztül, a rekonstrukciós feladatokhoz szükséges források biáosítása. A Vksztv. 18.§-
a kimondja, hogy az ellátásért felelős önkormányzatnakaz eszközhasználati díjból származő bevételét
elkülönítettenkellkeze-ljri9,és:lzt.kizárólagvíziközmű-fejlesáésfi

Fenti célok elérése érdekében a Vksztv. ll.§-a rendelkezik arról, hory,,a víziközmű-szolgáltatás
hosszú trávú biZosíthatósriga érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves ídőtávra
gÖrdülő fejlesztési telvet kell készíteni. A gördülő fejlesáési terv felújítási és potlási tervből,
valamint beruhráási tervből kell, hogy álljon.

Mivel az Önök települése és a DRV Zrt. között bérleti-üzemeltetési szerzödés keretében történik az
üzemeltetés, a törvény értelmében a gördülő fejlesztési tervet az etlátásért felelős önkormrányzatnak
kell összeállítani és benyújtani a Magyar Energia Hivatalhoz. A terv benyujüísának elsö időpontja
2014. szeptember 15.

Társasrágunk felelős szolgáltatóként, a megfeleló szaktudás és üzemeltetési tapasztalat birtokában eá a
kötelezettséget - a tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett - a
Tisaelt Önkormányzat ilyen irányú felbatalmazása alapján, térítésmentesón kési-átvállalni. Fenti
dokumentumok elkészítése összetett féladat, t. a
tervezet Összeállítása avniközmű-rendszerre vonatkozó szakmai-múszaki felülvizsgálatÁt kezdödik
melynek időigénye miatt már most szükséges elkezdeni az elökészíó munkálatokat. i

Amennyiben a törvény által előírt 15 éves gördüló fejlesáési terv Társasrágunk által történó
elkészítésénok lehetősegével kívánnak élni, űw azerről szótó határozetuksú, t€kó§őbb 2013.01.31-
ig részÜnkre megküldeni szíveskedjenek. Erytittműködésüket ezúton is kösónjük.

§ i ó f o k,2012. december 12.
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