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Egyszerű szótöbbség!
Tisztelt Közgyűlés!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a
víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés
szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő
fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint
beruházási tervből áll. A bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés
esetében a felújítási és pótlási tervet az ellátásért felelős, építési koncessziós szerződés alapján
végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el.
Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az
ellátásért felelős készíti el.
A Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban:
Hivatal) kell benyújtani.
A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint az az ellátásért felelős vagy víziközmű-szolgáltató, aki nem
minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási terv, vagy beruházási terv
tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik.
Ha a véleményező határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Gördülő Fejlesztési
Tervet elfogadta.
A véleményezés dokumentálását, illetve az eltérő véleményt a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
iránti kérelemhez mellékelni szükséges.
A Hivatal a Gördülő Fejlesztési Tervet hatósági határozattal hagyja jóvá.
A Hivatal a jóváhagyott beruházási tervben, valamint a felújítási és pótlási tervben foglaltak
végrehajtását folyamatosan ellenőrzi, valamint az elvégzett fejlesztések értékarányosságát is jogosult
ellenőrizni. Az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítását, műszaki, gazdasági és
jogi eseményeit, adatait dokumentálni szükséges.
Fentiekre tekintettel az Önkormányzat megbízásából az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. elkészítette Szekszárd
Megyei Jogú Város Gördülő Fejlesztési Tervét.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szekszárd település víziközmű-rendszer kapcsán a 2016. év
vonatkozásában elkészített beruházási, felújítási és pótlási tervét hagyja jóvá és hatalmazza fel az
E.R.Ö.V. Zrt-t a Hivatal előtt folytatott eljárásban az Önkormányzat képviseletére.
Szekszárd, 2015. szeptember 18.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szekszárd település víziközmű –
rendszere vonatkozásában - az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval egyeztetve - 2016.
évre vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- Ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukciók, bekötések felújítása,
rövid szakaszú vezeték rekonstrukciók. Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira

10 000 E Ft

- Régi derítő ráfolyó vezeték akna csere

400 E Ft

- Mérey utca 2 db akna fedlap cseréje

250 E Ft

- Vasvári utca - Wesselényi utca kereszteződésében lévő takart akna
kiemelése

200 E Ft

- Nyomóvezetékeken található szerelvények felújítása, pótlása

750 E Ft

- Fagyöngy u. átemelő fedlapjainak bűzzáró fedlapokra való cseréje

700 E Ft

- Központi átemelő fedlapjainak cseréje

400 E Ft

- Fagyöngy u. átemelő visszazáró és elzáró szelepeinek cseréje

657 E Ft

- Remete utca elektromos szekrény felújítása

550 E Ft

- A telepi átemelőkbe beépített 2 db Flygt 3201 szivattyú teljes felújítása

1 000 E Ft

- 1.sz. iszapvíztelenítő gép felújítása

1 000 E Ft

- 2.sz finomrács komplett felújítása

1 000 E Ft

- Iszap komposztáló tér hiányzó csurgalékvíz rácsainak pótlása

300 E Ft

- Iszapvíztelenítő gépház lapos tető felújítása

700 E Ft

- Árpád utcai átemelő elektromos fejlesztése

800 E Ft

- Biológiai medencék légbefúvó rendszeréhez frekvencia szabályzó beépítése
- Aranytó utcai átemelőnél új villamos vezérlő szekrény építése

1 500 E Ft
1 132 E Ft

A 2016. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét az önkormányzat a bérletiüzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj terhére biztosítja.
2.

A Közgyűlés meghatalmazza az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t, hogy a település 2016. évre
vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervét a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz jóváhagyás végett terjessze be és az eljárásban a Hivatal előtt az
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Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
meghatalmazási okirat aláírására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt. vezérigazgatója
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