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A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására 
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 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A DMRV, mint szolgáltató elkészítette a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a 2018-
2032. évi fejlesztési és pótlási tervet Rétság város szennyvízrendszerére, ehhez csatolta a be-
ruházási tervrész véleményeltérését. A beruházási terv elkészítése az ellátásért felelős, azaz az 
önkormányzat kötelessége. Véleményünk szerint a fejlesztési és pótlási terv alapos és az ön-
kormányzat részére kedvező. Tudomásunk szerint az önkormányzat szennyvízközmű beruhá-
zást nem tervezett 2018-ban, de csatoljuk a DMRV által elkészített beruházási véleményelté-
rést.  
 
A beruházási tervek olyan esetekre vonatkozhatnak, amikor új ingatlanok építésére, vagy eset-
leges hálózatbővítésre kerülne sor. Valamennyi esetben külső forrást kell igénybe venni, bőví-
tés esetén pályázat, új ingatlan bekötésénél a lakó hozzájárulása.  
 
A terveket 2017. szeptember 30-ig kell jóváhagyni. 
 
  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2017. szeptember 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 
 

- a 2016. szeptemberi testületi ülés. 

 
 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. 

 
4. Határozati javaslat:  
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                                                                         A változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2016. (…..) KT határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018-2032. évre vonatkozó 
szennyvíz-víziközmű gördülő fejlesztési tervről szóló előterjesztést és elfogadja az alábbiak 
szerint: 

- a DMRV által elkészített 2018-2032 közötti szennyvízrendszer fejlesztési és pótlási ter-
vet jóváhagyja, 

- az önkormányzat 2018-2032 között szennyvíz beruházást nem tervez, de fenntartja a 
jogát a terv megváltoztatására.  

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: polgármester,  
                                                                       B változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2016. (…..) KT határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és azt nem fo-
gadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 


