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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya által 35700/9429-7/2016. ált. számon kiadott vízjogi
létesítési engedély alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) a tulajdonában lévő Szekszárd Bogyiszlói Vízműtelepen technológiai
fejlesztést hajtott végre. A Vízműtelep üzemeltetője az Egyesült Regionális Önkormányzati
Víziközmű Zrt. (továbbiakban: E.R.Ö.V. Zrt.) A Vízműtelep üzemeltetése során a zagyvíz
ülepítésére kerül sor, az ülepített vizet az E.R.Ö.V. Zrt a meglévő bevezetésen keresztül a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KDT VI) kezelésében lévő Bogyiszlóifőcsatornába bevezeti. A hivatkozott határozat 3.1. pontja előírja, hogy a befogadóba
bocsátott hulladékvizek mennyiségének és minőségének mérését biztosítani kell, és a
kibocsátási határértékeket is megállapítja.
KDT VI a vízjogi engedélyeztetési eljárás során befogadói szakvéleményében vállalja, hogy
amennyiben árhullám esetén a főcsatornában a belvizek vagy a technológiai víz nagy
mértékben felgyülemlik, és ezzel a környező mezőgazdasági területeket elöntéssel fenyegeti,
a felgyülemlett vizet szivattyúzással a Dunába átemeli. Azonban kikötötte, hogy a többlet
vízterhelés átemeléséből eredő esetleges költségek őt nem terhelhetik, azt az üzemeltető
E.R.Ö.V. Zrt-re hárítja.
A költséget a KDT VI Szekszárdi Szakaszmérnökség vezetője a határozat szerinti, napi 660 m3
hulladékvíz mennyiségét alapul véve elvégzett alábbi számítás alapján 10.000 Ft + ÁFA/nap
összegben határozta meg:
„Általánosan a dunai árhullámok két hetesek szoktak lenni, ennek tekintetében a fel és
levonulási költségeket tekintve osztottam a 190.000,- Ft-ot napi költségekre, azon belül 1,145
h/nap aránnyal.
Szivattyú üzemeltetés üzemanyag, kenőanyag esetében 12 l/ó fogyasztással 1,145 ó/nap
igénybevétellel.
Szivattyú üzemeltetés bér jellegű kiadásait 10.000,- Ft/12 ó + járulékos költségeit 1,145 ó/nap
vetítéssel.
A 660 m3/nap vízmennyiség a Pajtás szivattyúnál 1,145 üó igénybevételt jelent.”
Mivel a Vízműtelep tulajdonosa az Önkormányzat, az esetleges többletköltségek viselése
végső soron az Önkormányzat kötelezettsége.
Fentiek rendezésére és biztosítására a hivatkozott határozat háromoldalú megállapodás
megkötését írja elő a felek – Önkormányzat, E.R.Ö.V. Zrt. és KDT VI – között, amelyet a vízjogi
üzemeltetési engedély kérelemhez csatolni kell.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2017. október 19.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2017. (X.26.) határozata
a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlói–főcsatornába való
átemelésének működéséről szóló megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal és az Egyesült Regionális Önkormányzati
Víziközmű Zrt.-vel kötendő háromoldalú megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja;

2.

felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására.

Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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Megállapodás
a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlói–főcsatornába való
átemelésének működéséről
tervezet

amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, számlaszám: 11746005-15416566, számlavezető
pénzintézet: OTP Bank Nyrt., képviseli: Ács Rezső polgármester), mint a Szekszárd Bogyiszlói
Vízműtelep tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos),
a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6., adószám:
15308407-2-07, számlaszám: 10029008-01712041, számlavezető pénzintézet: Magyar
Államkincstár, képviseli: dr. Csonki István Igazgató), mint a Bogyiszlói-főcsatorna
vagyonkezelője, (továbbiakban: Befogadó), valamint
az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (7100 Szekszárd, Epreskert út 6.,
adószám: 23743975-2-17, számlaszám: 50300154-15308878, számlavezető pénzintézet:
Mecsek és Vidéke Takarékszövetkezet, képviseli: Artim Andrásné vezérigazgató), mint a
Szekszárd Bogyiszlói Vízműtelep üzemeltetője (továbbiakban: Kibocsátó), a továbbiakban
együtt, mint Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja alapján Tulajdonos köteles gondoskodni a
víziközmű-szolgáltatásról, ezen belül pedig az egészséges ivóvízellátás biztosításáról.

2.

Szerződő Felek megállapítják, hogy az 1. pontban megjelöltek biztonságos teljesítése
érdekében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35700/9429-7/2016. ált. számon kiadott vízjogi
létesítési engedélye alapján a Tulajdonos a Szekszárd Bogyiszlói Vízműtelepen
(továbbiakban: Vízműtelep) technológiai fejlesztést hajtott végre. A Vízműtelep a
Tulajdonos tulajdonában lévő szekszárdi 0113/93hrsz-ú területen valósult meg. A
Vízműtelep üzemeltetője a Kibocsátó.

3.

A Vízműtelep üzemeltetése során a zagyvíz ülepítésére kerül sor, melyet a meglévő
technológiai berendezésekkel a Kibocsátó végez. Az ülepített vizet Kibocsátó a meglévő
bevezetésen keresztül a Befogadó kezelésében lévő Bogyiszlói-főcsatorna 6+355 jp-i
szelvényébe bevezeti. Befogadó vállalja a Vízműtelep szabályos működése során
kibocsátott ülepített víz befogadását.

4.

Felek rögzítik, hogy a Bogyiszlói-főcsatorna a 04.02 Bölcske-Bogyiszlói belvízvédelmi
szakasz Bogyiszlói Őrjárás főbefogadó belvízelvezető csatornája.

5.

Befogadó vállalja, hogy amennyiben dunai árhullám esetén a karaszi-foki zsilip zárt állása
miatt a főcsatornában a belvizek vagy a technológiai víz nagy mértékű felgyülemlése miatt
a vízszint megemelkedik, és ezzel a környező mezőgazdasági területeket elöntéssel
fenyegeti, a felgyülemlett vizet szivattyúzással a Dunába átemeli.
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6.

Felek megállapodnak abban, hogy a technológiai vízbevezetés mennyiségéből adódó
többletterhelés átemelésének esetlegesen a Befogadónál jelentkező költségét a
Kibocsátó köteles a Befogadónak megtéríteni.

7.

Tulajdonos vállalja a kibocsátott, és Befogadó által átemelt technológiai vizek
átemeléséből adódó többletköltségek (továbbiakban: többletköltség) megfizetését
Kibocsátó részére a keletkező vizek mennyiségének arányában.

8.

A többletköltséget Felek 10.000.- Ft + ÁFA/nap összegű díjban határozzák meg, a
hivatkozott határozatban megadott 660m3/nap hulladékvíz mennyiséget figyelembe
véve. A díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a mindenkor
hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.

9.

Az esetleges többletköltségről Befogadó a teljesítést követően 15 napon belül számlát állít
ki, amelynek kiegyenlítését Kibocsátó 30 napon belül vállalja a Befogadó fent megjelölt
számlaszámára.

10. Tulajdonos a többletköltségről a Kibocsátó által kiállított számla alapján, szakmai
teljesítés igazolást követően 30 napos fizetési határidővel utalja át a Befogadó felé
megfizetett díjat Kibocsátó fent megjelölt számlaszámára.
11. Felek tudomásul veszik, hogy Befogadó a főcsatornába bocsátott ülepített vízre a
megállapodás 1. számú melléklete szerinti kibocsátási határértékeket állapítja meg.
12. Kibocsátó vállalja, hogy a Vízműtelep ingatlanhatárán belül a főcsatornába bocsátott
hulladékvizek mennyiségének és minőségének mérésére alkalmas mintavételi helyet
alakít ki és tart fenn, valamint vállalja, hogy a kibocsátási határértékeket folyamatosan
biztosítja.
13. Felek megállapodnak abban, hogy a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására
vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. Kormányrendelet 4. § (5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az esetleges vízátemelés többletköltségét felülvizsgálják, és
indokolt esetben - jelen szerződés egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett
– módosítják.
14. Felek jelen megállapodásban foglaltakat a Vízműtelep fejlesztését követően megkezdett
működésének kezdő időpontjáig visszamenőleges hatállyal kötelezőnek tekintik.
15. A Felek a jelen megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni, a
megállapodást érintő minden lényeges körülményről egymást tájékoztatni.
16. A Felek a megállapodást együttes értelmezéssel, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, elolvasás után írják alá.
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Kelt: Szekszárd, 2017. október ….

____________________________

__________________________

Ács Rezső Polgármester

dr. Csonki István Igazgató

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

_____________________________
Artim Andrásné Vezérigazgató
Egyesült Regionális Önkormányzati
Víziközmű Zrt.
Szekszárd Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Ellenjegyzés
Pénzügyi
ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
Ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása

Dátum

Aláírás

Ellenjegyző neve és
beosztása

Dátum

Aláírás

Ellenjegyző neve és
beosztása

Dátum

Aláírás

Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
jegyző

Jogi ellenjegyzés
Pénzügyi
ellenjegyzés
E.R.Ö.V. Zrt
Ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés
Pénzügyi
ellenjegyzés
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1. számú melléklet
35700/9429-7/2016. ált. számú határozat 3.1. pontja alapján

Kibocsátási határérték

Sorszám

Megnevezés

1.

pH

6,5-9

Szennyező anyagok

Határérték (mg/l)

2.

Összes lebegőanyag

50

3.

Összes vas

10

4.

Összes mangán

2

(Időszakos vízfolyás befogadó)
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