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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat tulajdonát képező víziközműveket a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. üzemelteti. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban az alábbi megoldandó feladatok vannak.
1. Tekintettel arra, hogy a Kórház utcában található szennyvíz-átemelő („városi átemelő”) részét képező aprító meghibásodott, az üzemeltető a mellékelt kérelemmel
kereste meg az önkormányzatot. Az átemelő a Dombóváron elvezetett szennyvíz
kétharmadát továbbítja a szennyvíztisztító telepre, ezért szerepe kulcsfontosságú.
Az átemelő tartozéka a kérdéses aprító, melynek feladata a műtárgyba épített szivattyúk és egyéb gépészeti elemek, szelepek, tolózárak védelme a kommunális
szennyvízbe időnként bekerülő durva szennyezés, kemény tárgyak, kövek és szálas
anyag feldarabolása, ezért igen nagy igénybevételnek van kitéve. A berendezés
olyan mértékű sérülést szenvedett, hogy nagyjavítása szükséges egyes főalkatrészek cseréjével együtt.
Az üzemeltető tájékoztatása szerint
− az aprító csapágyai gyakorlatilag megsemmisültek,
− a vágókések és távtartók kopottsága feltétlenül indokolja a cseréjüket,
− a megsemmisült csapágy kieső gördülő elemei tönkretették mindkét fogaskereket, valamint a csapágyházakat,
− a tönkrement csapágyak következtében a tengelyek olyan deformációt szenvedtek, melyek nem teszik lehetővé a visszaépítést.
A DRV Zrt.-vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés értelmében az üzemeltető
a saját költségén köteles gondoskodni az üzemeltetésre átvett vagyontárgyak folyamatos, zavartalan működését szolgáló fenntartási és hibaelhárítási munkák elvégzéséről.
Tekintettel arra, hogy az aprító nem javítható és annak beszerzése az önkormányzat, mint víziközmű-tulajdonos feladata, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
2. A DRV Zrt. az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően jelezte, hogy egyes
vízmérők hitelesítése lejárt. Az átadás-átvételi eljárás során rögzített jegyzőkönyv
tételesen rögzíti, hogy mely fogyasztási helyek kerültek átvételre a jogszerű mérést
nem biztosító vízmérőkkel. A Dombóváron lejárt mérők száma 3.104 db, amely –
használt mérők figyelembe vételével – 22,6 M Ft + ÁFA összeget tesz ki.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban
Vksztv.) értelmében rendszer-független víziközmű-elem: a víziközmű olyan nem
egyedi gyártású berendezése, alkotórésze, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül elválasztható és a víziközmű-hálózaton vagy a víziközmű-hálózatok között alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhető (így különösen fogyasztásmérő berendezés, szennyvíz átemelő szivattyú, irányítástechnikai berendezés).

A Vksztv. 10. § (1) alapján a víziközmű-fejlesztés megvalósításáról az ellátásért
felelős gondoskodik.
A Vksztv. 2. § 21. pontja alapján a víziközmű-fejlesztés a víziközműre irányuló
olyan beruházási, vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja.
A fentiek alapján az üzemeltető javasolja, hogy a vízmérőcserék finanszírozása a
Dombóvár Város Önkormányzata részére fizetendő ivóvíz bérleti díj terhére történjen.
Az ügyben állásfoglalást kértünk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivataltól. A Hivatal állásfoglalásában megállapította, hogy a lejárt hitelességű
vízmérő órák cseréje az üzemeltető által fizetett bérleti díj terhére akkor valósítható
meg, ha az órák tulajdonjogával az önkormányzat nem rendelkezik. Álláspontunk
szerint ez a feltétel nem áll fenn.
3. Több alkalommal egyeztettünk az üzemeltetővel az egyre gyakoribb, az ivóvízzel
kapcsolatos szaghatásra vonatkozó panaszokról. Az üzemeltető a mellékelt állásfoglalást küldte, amely a lényegét tekintve a város ivóvízhálózatán a hálózatba
adott ivóvíz jó minősége megőrzése érdekében szükséges utófertőtlenítőszer adagolása. A klór-dioxid utófertőtlenítés beszerzésének, beüzemelésének és az irányítás technikai rendszerbe való integrálás várható költségei: bruttó 24.411.495,- forint.
Álláspontunk szerint az üzemeltető nem vizsgált meg valamennyi, a hatáskörébe
tartozó intézkedés lehetséges kedvező hatását a jelzett problémára. Álláspontunk
szerint a panaszok orvosolhatóak lennének kevésbe költséges, az üzemeltető kompetenciájába tartozó intézkedéssel. A javaslat – kérésünk ellenére – nem tartalmazza az ÁNTSZ véleményét sem. A fentieken túl vitatjuk a javaslatban szereplő díjat
is.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatok elfogadását!
I. Határozati javaslat
A Kórház utcai szennyvíz-átemelő részét képező aprító cseréjéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a városi átemelő
(Kórház utca) tartozékaként működő aprító cseréjét a mellékelt árajánlat szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület a felújítási fedezeteként a víziközmű vagyon használatáért befolyó, illetve rendelkezésre álló bérleti díjat jelöli meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az aprító beszerzésére irányuló kötelezettség-vállalás aláírására.
Határidő: 2015. június 5. – a megrendelésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
II. Határozati javaslat
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vízórák hitelesítésével kapcsolatos kérelmének elutasításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által üzemeltetésre átvett, lejárt hitelességű vízmérő órák
hitelesítésére az önkormányzat költségére kerüljön sor.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az üzemeltetőt.
Határidő: azonnal – a tájékoztatásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
III. Határozati javaslat
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vízminőség-probléma megoldásával kapcsolatos javaslatának elutasításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a város
ivóvízhálózatán a hálózatba adott ivóvíz jó minősége megőrzése érdekében az önkormányzat költségén utófertőtlenítőszer adagolására kerüljön sor.
A képviselő-testület felkéri az üzemeltetőt, hogy az álláspontját támassza alá és vizsgálja meg a saját hatáskörébe tartozó döntések lehetséges pozitív hatását a kérdéses
problémára.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az üzemeltetőt.
Határidő: azonnal – a tájékoztatásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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