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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A budapesti székhelyű Trem Invest Kft. jelezte igényét a DRV Zrt.-nek, miszerint a 
Dombóvár, Köztársaság utca 10. szám alatti ingatlannál napi 4 m3 ivóvizet igényel, 
amit felhasználás után kommunális szennyvízként a fenti cím alatt található 
szennyvízhálózatba engedne be.  
A DRV Zrt. az igényt arra való hivatkozással utasította el, hogy a kért kapacitást az 
ivóvízhálózat bővítése után tudja csak biztosítani. A szakemberek a bekötési pontnál 
végzett feltárásnál megállapították azt is, hogy a meglévő vezetékkel az utca 
lakosainak biztonságos ellátása sem megoldott.  A problémát a Kölcsey utca és a 
Kazinczy sor kereszteződésétől az utca végéig (északi irányba) történő 
rekonstrukcióval lehet megoldani. A 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv (a 
továbbiakban: GFT) ennek a szakasznak a rekonstrukcióját nem tartalmazza. 
 
A DRV Zrt. vállalta, hogy a következő évi GFT-ben szerepeltetik a rekonstrukciót 
tervezéssel és kivitelezéssel együtt. További problémát jelent, hogy a munka 
elvégzéséhez vízjogi engedélyes tervet kell készíttetni. A tervek elkészítésének várható 
ideje 6 hónap.  
A terv elkészítése és az engedélyezési eljárás várható költsége összesen 800.000,- Ft + 
áfa. A szűk határidő miatt javaslom a tervezési folyamat mielőbbi elindítását.   
 
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását annak 
érdekében, hogy az 50 főt foglalkoztató üzem 2020. tavaszán elkezdhesse a gyártást.  
 
 

Határozati javaslat 
a Kölcsey Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kölcsey Ferenc 
utcai ivóvízhálózat bővítését azzal a feltétellel, hogy a tervezési és a kivitelezési 
költségek a 2020. évi Gördülő Fejlesztési Terv terhére kerülnek elszámolásra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vízjogi engedélyes terv 
megrendelésére és az ahhoz szükséges beszerzési eljárás lefolytatására.  

 
Határid ő: 2019. augusztus 20. - az engedélyes terv elkészítésének megrendelésére 
                  2019. december 30. - az engedélyes terv beszerzésére 
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Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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