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2016. áPrilis 01,-én Tapolca Város Örrkormányzatával tartott személyes egyeztetés alapján,
kérésÜkrrekmegfelelően, elkészítettük és mellékelten megküldjük a Tapolca szennyvízelvezető és
tisztító rendszer (DRV kód DRV*S 205, MEKH kőd 21-29434-|-008-00-12) 2016-2030 évi
módosított gördülő fej lesztési tervét (továbbiakban GF'I).

A

terv átdolgozásánál figyelembe vettük 2016 évben a Tapolca Város Önkormányzat kérésének
megfelelően a Tapolca Bauxit átemelő Biofilter kiépítését,valamint emellett az (2016 évi GFT-ben
eddig nem szerepeltetett) Tapolca szennyvíztisztítő telepen szükséges rotor motorok
rekonstrukciókat is.

A

fenti módosított GFT-t a törvényi rendelkezéseknek megfelelőerr a teljes rendszene készítettük
el, melY érinti Tapolca Város Önkormányzata me|Iett Gyulakeszi, Lesencefalu, Lesenceistváncl,
Lesencetomaj, Sáska, IJzsa, Zalahaláp Önkormányzatokat is. Emiatt a módosított GFT MEKH felé
jóváhagyás céljából történő benyújtásához
.!érlük Önök részéről is, az eredeti példányban aláín,
elkészítésrevonatkozó meghatalmazást és testületi határozatot valamint az elfogad,ásra vonatkozó
határozatot. a mellékelt mintáknak megfelelően részünkre visszajuttarni szívesked.jenek.

Mellékeltek:
- 2016-2030 évi módosított gördülő fejlesztési terv dokumentáció
- határozatminta a meghatalmazásta és az elíbgadásra vonatkozóan
- meghatalmazás minta
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- Címzett
- TapoIca Önkorrltátt1 zata
- Gyu lakeszi Önkorrrrálryzata

- Lesencefalu Önkornrány zata
- Lesenceistvánd Önkorlnányzata
- Lesencetonraj Örrkonnányzata
- Uzsa Önkormánvzata

- Zalahaláp Örtko rrn ányzata
- ÉriLászló üzemmérnök
- Tóthné Acél Andrea Üzemvezető
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Vá ros/Község Ön ko r má*yzat Képviselő-testületén ek

.../2015.(...) határozata

.. Város/I(özség Önkormányzat Képviselő-testülete, nrint a 21-29434-1-00B-00-

12 lv{EKH kóddai relrdelkezö íl61. sot,szánrú (DRV kód: DR\/_S_205)

Tapolca

szerrnyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásén Feleiőse a r,íziközrrrű-szolgáltatásrÓl

szóló

2011. évi CCIX. törvény 11. § szerirrti a íblhatalrnazzuk a polgárnrestert, hcgy a2016-2a3Ü

évi gördülő fejlesztés terv módosításávai. l'ogy a 2016-2030 ér,i gördülő Í'ejlesztés telv
rrródosításával kapcsolatos feladatok elvégzésér,ela Durrántúli Regiorrális Yizmő Zrt.-t
hataltnazza meg.

Felelős:

..... poigármester

Határidő:

Határozati iavaslat minta elfogadásra:
Önkormányzat Képviselő:testületének
... DaíS.(.. .) határtzata

Vá ros/Község

Város/Község Önkorm ányzat Képvi selö-lestü lete, mint a

í2 MEKH kóddal

21 -2g 43 4 - |-00

8

-00 -

rendelkező 1161. sorszámú (DRV kód: DRV*S_205) Tapolca

szennyvizelvezető és tisztító rendszer Ellátáséft Felelőse a vizlkőzmű-szolgáltatásról szóló
2011, évi CCiX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális VÍzműZrt" által2a16-2030
i

dő szala"a

elkészített rrródosított Gördülő Fej lesztési Tervet elfo gadj a.

Felelős:
Határidő:

.

.. ..

polgármester
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..

.. . ..

,

...! rrrint

Város/Község Örrkorrrránl,zatának polgánrrestere

Város/Község Önkorrnányzat Képviselő-testü]etérrek

a

...,..Daó. ( . ) számú hatátozata

alapján meglrataim azoffl a Dunántúli Regionális VízrrrúZt. G6a0 Siófok, Tanácsház uíca 7 .),

hogy

a

21-29434-1-008-00-12

DRV_S_205)

...

MEKH kóddal rendelkezó

1161, sorszánrú

(DRV

kód:

Város/Község víziközmű-rendszerére rlonatkoző 2016-2ffia

időszakra szóló módosított Gördülő

Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati

kötelezettségek teljesítésével,ezen belül rneghatalmazorrr különösen,

de nem kizárÓlag azzal,

hogy

- a módosított Gördülő Fejlesztési Tervet készítseel,
- a vízlközmű_szolgáltatásíóI szőIő 201], évi CCIX" flz, valanlint a végrehajtására
kiadott 5812013, G. 27.) Korm. rendelet áital megáliapított önkormányzati
r,éleményezésátvételétkövetően a Magyar Energetikai és közmű-szabályozási
Hivatalhoz nyújtsa be

-

és a jóváhagyásra

irányuló e§árásban képviselje az Önkormányzatot.

2016,

DRV Zfi

polgármester

Tanúk:
Név;

Lakcím:
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