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T. DRV ivóvíz és szennyvízágazat gördülő fejlesztési terve 2016-2030.

Tisztelt Irodavezető!
A DRV Zrt. Által 2015. július 31-én küldött gördülő fejlesztési tervvel
kapcsolatosan (ikt.sz. 499602-15-2/2015.) az alábbi megjegyzéseket
teszem.
A gördülő fejlesztési terv Dombvár vonatkozásában két részből tevődik
össze: ivóvízágazat 2016-2030 és ugyan ezen időszak szennyvízágazat
beruházási és felújítási- pótlási tervből.
Szerkezetét tekintve annyiban tér el az előző évihez képest, hogy víziközmű
rendszerenként készítik el. Ezért kerület bele a víz esetén Kapospula,
Kaposszekcső, Csikóstőttős, a szennyvíz esetén Kapospula. Itt meg kell
jegyezni egyrészről a víz esetén a vízminőség javító program befejeztével
ez bővülni fog. A szennyvíznél már most is nagyobb a rendszer Attala
községgel, de az üzemeltető még nem rendelkezik a szükséges vízjogi
üzemeltetési engedéllyel. Fontossági sorrendben megnevezik a beruházás
nevét, tervezett nettó költséget, a forrás megnevezését, kezdési- befejezési
idejét, melyik időszakra vonatkozik (rövid, közép vagy hosszú távra. Az
összegek becslésen alapulnak. Nagyrészt használati díjra tervezték a
munkákat. Ahol még más forrás is szükséges, ott nem nevesítik a forrást,
így lehetséges, hogy a betervezett munkák egy részére nem lesz fedezet.
Meg kell jegyezni, jelen időszakban nagyon nehéz 15 évre előre kalkulálni.
A műszaki tartalmat és amortizációt tekintve nem vitatom a betervezett
munkákat, pótlásokat, mert azokat bizonyára el kell majd végezni.
Műszaki tartalmát tekintve szerintem már sokkal jobb műszaki szempontból
az előző évinél. Hiányolom belőle a rövidtávú (2016 évi) tervből a Bartók
Béla és a Bajza utcai szennyvíz nyomvonal útburkolat helyreállítást, mert a
tél folyamán várhatóan baleset veszélyes állapotok is kialakulhatnak. Az
ivóvíz tekintetében a rövidtávú terv már nem hozza az ez évben
szerepeltetett Petőfi Sándor utcai rekonstrukciót, ami szerintem már ez

évben nem fog megvalósulni, valamint igény lenne az Eötvös utcai hálózat
összekötés tervezésére és kivitelezésére is.
Minthogy a terv elkészítését a 2012. évi CVI. törvény írja elő és azt adott
időre be kell adni, ezért javaslom annak elfogadását olyan kikötésekkel,
hogy az adott évre tervezett és előre nem tervezhető munkákat több
ajánlattal, napra pontos ár-ajánlatokkal az Önkormányzattal egyeztetve, a
munka megrendelése után lehessen elvégezni, elvégeztetni.
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