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TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_S_230 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre
vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítás-pótlási tervrész módosításának megküldése az
ellátásért felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr!
A DRV Zrt. az ellátásért felelős önkormányzatok kérésének megfelelően elkészítette, és jelen
levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési
terv felújítás-pótlási tervrész módosításának dokumentációját.
A módosítás oka: a terv olyan feladatot/feladatokat tartalmaz, ahol/amely a megrendelés
megtörtént, megvalósítása folyamatban.
Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy
-

szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni,
a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a
tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú polgármesteri határozatot és annak
mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak
befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére 2021. december 10. napjáig
szíveskedjen eljuttatni.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős,
akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a
teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviseletére
jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!
A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Balatonakali
Az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás
szerint: Balatonakali Község Önkormányzata
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Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen
kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.
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, elektronikus időbélyegző szerint.
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