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A MÁV Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy Dombóvár és Dombóvár-alsó
állomások, továbbá a MÁV épületeket ellátó vízhálózatának felújítását tervezi.
Jelenleg az érintett terület vízellátása a MÁV saját vízkitermelő kútjaiból megoldott,
mind a kommunális, mind az oltóvíz tekintetében. Jelenleg a MÁV Zrt. olyan
ingatlanok vízellátását is biztosítja, melyek már magántulajdonban vannak, továbbá
ellátja a Szuhay Sportcentrum és a korábbi MÁV étkezde létesítményeit is.
Ugyanezen területeken a szennyvízelvezetés is a MÁV Zrt. tulajdonában lévő
szennyvízvezetékkel történik, mely a városi szennyvízhálózatra csatlakozik.
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § c) bekezdése
értelmében az állam, vagy a települési önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni
a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással
kapcsolatos víziközmű- szolgáltatási feladatok elvégzéséről.
A 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (11. 27.) kormányrendelet 1. § 44. pontjában meghatározottak szerint víziközmű-szolgáltató az a víziközmű-szolgáltatást végző gazdasági társaság, amely a
Vksztv. alapján működési engedélyt kapott.
Fentiek alapján a Vasút sori lakások, a Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha
közüzemi ellátása az Önkormányzat feladata.
A MÁV Zrt. a veszteségesen működtetett hálózatának kiváltását a 2017. évi
beruházási programjában szerepelteti, így a lakások, a Szuhay Sportcentrum és az
üzemi konyha ivóvízellátását legkésőbb 2016 decemberéig kéri az Önkormányzat
részéről megoldani. A létesítendő új hálózathoz vízjogi létesítési engedély szükséges.
Az engedélykérelem mellékletét képező tervdokumentáció ad megoldási javaslatot a
hálózat megvalósítására.
Fentiek alapján az alábbi határozati javasat elfogadását kérem.
Határozati javaslat
A Vasút soron található MÁV tulajdonú közművek átvételéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Vasút sori
lakások, a Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi ellátásának Önkormányzat
általi megvalósításával.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tervező kiválasztására folytasson
le ajánlatkérési eljárást. A megoldási lehetőségekről - szaktervező által készített ár- és
műszaki ajánlatok alapján - a képviselő-testület 2016. augusztus 31-ig dönt.

Határidő: 2016. június 30. – az ajánlatkérés lefolytatására és a szerződés
megkötésére
2016. augusztus 31. – Megoldási lehetőségek képviselő-testület elé
terjesztése
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