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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. március 31-én tartandó ülésére.  

 
N a p i r e n d: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel megállapodás megkötése a csatorna 
                         hálózatra történő rákötés ösztönzése érdekében.  
                                                    
E l ő a d ó:       Zsombok Lajos polgármester  
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Drv Zrt. értékesítési és marketing osztálya megkereste Önkormányzatunkat és javaslatot tett együtt-
működési megállapodás megkötésére, melynek célja a csatornázott utcákban lévő még nem rákötött 
ingatlanok tulajdonosainak ösztönzése a szennyvízhálózatra való rákötésre. 
A megállapodás megkötése esetén Drv Zrt. 2011. április 1. és 2011. június 30. közötti 3 hónapos 
időszakban a csatorna rákötés üzembe helyezésekor fizetendő szakfelügyelet díját –mely egyéni 
rákötések esetén bruttó 13.750.-Ft/db.- elengedi.        
 
A megállapodás értelmében az Önkormányzat feladata a Drv Zrt. által szervezett akcióval kapcsola-
tos tájékoztató anyag sokszorosítása, a fogyasztók részére történő eljuttatása, valamint felvilágosítás 
adása az akció részleteiről érdeklődő lakosok részére, illetve igény esetén a csatorna bekötési tájé-
koztató és szennyvízbekötési megrendelő lap rendelkezésre bocsátása. (Megállapodás tervezet mel-
lékelve)  
 
Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Drv Zrt-vel a a csatornázott utcák-
ban lévő még nem rákötött ingatlanok tulajdonosainak ösztönzése tárgyában  megkötendő Együtt-
működési Megállapodás vonatkozásában szíveskedjenek dönteni.    
 
 
Határozati javaslat:   
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Együttműködési Megállapodást köt Dunán-
túli Regionális Vízmű Zrt.-vel, melynek célja a csatornázott utcákban lévő még nem rákötött ingatla-
nok tulajdonosainak ösztönzése a szennyvízhálózatra való rákötésre. A megállapodás értelmében 
Drv Zrt. 2011. április 1. és 2011. június 30. közötti 3 hónapos időszakban a csatorna rákötés üzembe 
helyezésekor fizetendő szakfelügyelet díját –mely egyéni rákötések esetén bruttó 13.750.-Ft/db.- el-
engedi.        
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester 
Urat az Együttműködési Megállapodás megkötésére.   
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel a csa-
tornázott utcákban lévő még nem rákötött ingatlanok tulajdonosainak rákötésre ösztönzése érdeké-
ben Együttműködési Megállapodást nem köt. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. március 19.                     
 
                                                                                                          Zsombok Lajos  
                                                                                                           polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            
 
  Borbély Róbert                                 Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                        jegyző  


