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TÁRGY: Szennyvízközmű üzemeltetés – szerződéses jogviszony megújítása 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Ahogy arról munkatársaimmal folytatott korábbi személyes egyeztetésen is tájékoztattuk, az 

Iváncsai szennyvízelvezető és tisztítórendszer üzemeltetésére a tisztelt önkormányzat és a 

DRV Zrt. között érvényben lévő üzemeltetési szerződés hatálya 2022. december 31 napján 

lejár. 
 

Fentiekre tekintettel mellékelten megküldjük az Iváncsai szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer üzemeltetéséről szóló bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetünket, valamint az 

üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó gördülő fejlesztési terv készítéséről és a használati 

díjról szóló megállapodások tervezetét.  A fenti dokumentumokat a szennyvízközmű 

ellátásáért felelős többi önkormányzat részére is továbbítottuk. 
 

A bérleti-üzemeltetési szerződés időbeli hatálya a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX törvény rendelkezése értelmében 15 és legfeljebb 35 év lehet. A jelen szerződés tervezet 

időbeli hatálya 15 éves időtartamra szól, melyet közös megegyezés alapján növelhetünk. 
 

Levelünkhöz csatoltuk a bérleti-üzemeltetési szerződésben hivatkozott DRV Zrt. 

Üzletszabályzatát (2.9., 2.11.-12.), valamint a DRV Zrt. szakmai segédletét a tárgyi eszköz 

fenntartási és felújítási tevékenység elhatárolásához (7.2). elnevezésű dokumentumokat. 
 

Tisztelettel kérjük a szerződés tervezetek áttanulmányozását, és képviselő-testületi döntésük 

meghozatalát. Amennyiben a szerződéstervezetekkel kapcsolatban észrevételük merül fel, 

azt kérjük a szerkeszthető formátumban megküldött tervezetekben korrektúrával jelezni, 

valamint az észrevételezett szerződéstervezetet önkormányzati referens munkatársam 

részére visszaküldeni szíveskedjenek, aki a felmerülő további kérdések esetében is áll szíves 

rendelkezésükre. 
 

Együttműködésüket ezúton is tisztelettel köszönjük! 
 

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint. 

Tisztelettel: 

 Kovács Anita   

Beloiannisz Község Önkormányzata 

Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

Beloiannisz 

Szarafisz u. 2. 

2455 

 Ügyiratszám: iko22/000005-3/2022. 

Ügyintéző: Vörösné Weiner Katalin 

Telefon: 30/633-7143 

Melléklet: felsorolás szerint 

Hivatali kapu azonosító: BEKO; KRID kód: 746630965 
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Jelen dokumentum hitelesítési záradék, amely igazolja, hogy az 


elválaszthatatlanul hozzárendelt elektronikus dokumentum az 


„Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező” 


 


Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
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