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Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (3) szerint 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 tervet az
ellátásért felelős (Önkormányzat) köteles elkészíteni és azt benyújtani minden év
szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Ezt az Önkormányzat helyett a DRV Zrt. (továbbiakban DRV), mint az ivóvíz- és
csatornahálózat üzemeltetője elkészítette, melyet az Önkormányzat a saját szakértője
által készített szakvéleménnyel kiegészítve - a 366/2015. (VIII. 27.) Kt. határozatával elfogadott.
A DRV Zrt. 2016. szeptember 20-i keltezéssel megküldte a 2016-2030 évekre
vonatkozó gördülő fejlesztési terv operatív évében szereplő tételek megrendelésére
összeállított iratanyagot.
A mellékletként csatolt dokumentációt (1. sz. melléklet) az Önkormányzat saját
szakértőjével véleményeztette.
A szakértői véleménnyel (2. sz. melléklet)
összhangban az alábbi pótlási, beruházási tételek végrehajtása javasolt:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Ivóvíz rendszer
Eötvös utcai ivóvíz hálózat-összekötés tervezése és kivitelezése
V. sz. vízműtelep vízkezelő berendezés vezetékrendszer átalakítása a GAC
szűrők elkülönített regenerálásának érdekében
400 m3-es hidroglóbusz belső víztér, villamos- és irányítástechnikai felújítása
Dombóvár 7 db tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz
kivétel biztosítása érdekében
2 db kútfej vízbiztonsági célú felújítása
Dombóvár, Gábor B. és Krúdy Gy. utcában föld feletti tűzcsapok létesítése
Ólmozott vízbekötés cseréje (1 db)
Dombóvár, Fő utca (V-IX. utca) 5 db tűzcsap cseréje
Szennyvíz rendszer
Új utóülepítőhöz tartalék kotróhíd kerék beszerzése

A DRV Zrt. által megküldött iratanyagból a Dombóvár, Katona J. utcai
szennyvízátemelő rekonstrukciójára vonatkozó beruházási tétel kimaradt, pedig annak
a végrehajtása a műszaki szakértő mellékelt nyilatkozatában leírtak és a DRV Zrt.
korábbiakban tett jelzése alapján is szükséges, így összhangban a szakértői
véleménnyel az érintett átemelő rekonstrukciója is javasolt végrehajtásra.
A fenti tételekhez kapcsolódó beavatkozásokhoz – melyekre a pénzügyi fedezetet a
víziközmű használati díj biztosít – néhány esetben elegendő a DRV Zrt.-t, mint
közreműködőt bevonni, azonban a közvetlenül elosztóhálózathoz, tisztítás

technológiához kapcsolódó tételek esetében – tekintettel arra, hogy ezek külön
munkanemekre tovább nem darabolhatók és élő ivóvíz hálózaton kizárólag a DRV Zrt.
jogosult közvetlenül a beavatkozásra – a DRV Zrt.-t javasolt a végrehajtással
megbízni.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.
Határozati javaslat
a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terve operatív évében szereplő tételek
jóváhagyásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatás
2016-2030 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve alapján az önkormányzat által
megbízott szakértő véleményében javasolt alábbi pótlási, beruházási tételek
végrehajtását hagyja jóvá a víziközmű-hálózat használati díjából befolyt bevételek
terhére a gördülő fejlesztési terv operatív évére vonatkozóan:
1. Eötvös utcai ivóvíz hálózat-összekötés tervezése és kivitelezése
2. V. sz. vízműtelep vízkezelő berendezés vezetékrendszer átalakítása a GAC
szűrők elkülönített regenerálásának érdekében
3. 400 m3-es hidroglóbusz belső víztér, villamos- és irányítástechnikai felújítása
4. Dombóvár 7 db tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz
kivétel biztosítása érdekében
5. 2 db kútfej vízbiztonsági célú felújítása
6. Dombóvár, Gábor B. és Krúdy Gy. utcában föld feletti tűzcsapok létesítése
7. Ólmozott vízbekötés cseréje (1 db)
8. Dombóvár, Fő utca (V-IX. utca) 5 db tűzcsap cseréje
9. Új utóülepítőhöz tartalék kotróhíd kerék beszerzése
10. Dombóvár, Katona J. utcai szennyvízátemelő rekonstrukciója
2. A Képviselő-testület rögzíti, hogy azon kivitelezési munkák esetében, amelyeket
az üzemeltetőn kívül más vállalkozás is elvégezhet, a versenyeztetést az
Önkormányzat kívánja lefolytatni, annak becsült értékétől függően az Önkormányzat
vagyonrendeletének és Beszerzési Szabályzatának megfelelő ajánlatkérési eljárás,
adott esetben közbeszerzési eljárás formájában. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások megtételére.
Határidő: 2016. december 31. – eljárások lefolytatására
2017. július 31. – beruházások megvalósítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

