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Hivatali Kapun keresztül (KRID: BRENDES )
Tárgy:

A DRV_S_222 kódszámú Balatonrendes szennyvízelvezető műre vonatkozó
2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó szakhatósági díj megfizetése

Tisztelt Polgármester Úr!
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. július 25. napján közzé tette honlapján a 2019-2033.
évi gördülő fejlesztési tervek (a továbbiakban: GFT) benyújtásához és az eljárások menetéhez kapcsolódó
útmutatóját, melyben – többek között – részletes leírást ad a Vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól.
A 2018. január 1. napjától hatályos, Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. számú Egyéb ügyek című táblázata
41. és 42. sora értelmében minden GFT esetében szükséges a Területi vízügyi hatóság és a Területi vízvédelmi
hatóság (Katasztrófa védelem) megkeresése szakhatósági állásfoglalás kérése céljából.
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet
alapján a szakhatósági eljárás díjköteles, melynek összege a teljes GFT vonatkozásában 36.600,- Ft.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § (1) bekezdése értelmében a GFT jóváhagyására
irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjai a víziközmű tulajdonosát terhelik, azt a szolgáltatóra nem háríthatja
át.
Fentiek figyelembe vételével a DRV Zrt. kéri a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a tárgyi víziközműrendszerre vonatkozó 2019-2033. évi GFT-vel kapcsolatos szakhatósági díj átutalásáról gondoskodni
szíveskedjen az alábbiak szerint, illetve a befizetést igazoló bizonylatot, valamint a mellékelt a 13/2015. (III.
31.) BM rendeletben előírt 4. sz nyilatkozatot a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2018.
augusztus 31. napjáig.





Az utalandó összeg: 36.600.- Ft
Kedvezményezett: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Számlaszám: 10029008-00283607-00000000
Közlemény: DRV_S_222 vkr 2019-2033. évi GFT 13/2015. (III. 31.) BM 2) 15. szerint

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és
színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával
kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük!
Siófok, 2018. július 26.
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