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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2014. (II. 27.) sz. határozatában nettó 86.000.000,- Ft-ot
biztosított a víz-és csatornadíjakban képzett rekonstrukciós keret terhére a szennyvíztelep régi tisztítási vonalának
átalakítására, térburkolat felújítására, kerítésépítésre, iszaptározó lefedésére, kezelőépület fűtési rendszerének
átalakítására.
A munkálatok elvégzésére 3 szerződést kötöttünk az Alföldvíz Zrt.-vel.
I. ütem: telepi belső csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, térburkolat építése, aszfaltozás nettó 7.399.052,Ft,
II. ütem: iszaptározó külső megközelítéséhez útalapos út építése töltésépítéssel nettó 18.618.488,-Ft,
III. ütem: régi biológiai műtárgy levegőztető rendszerének kiépítése, 2 db Kaeser EB380 csavarfúvó beépítése,
beton járófelület felújítás, kábel tálcák és kapcsolószekrények felújítása nettó 28.400.000,-Ft.
IV. Az iszaptároló építési engedélytervei elkészültek, a telekösszevonás megtörtént.
Az eddigi felújítási munkák összesen nettó 54.417.540,- Ft-ba kerültek.
A fűtési rendszer korszerűsítését és a kerítés építést 2015- tavaszán, nyarán végezzük el.
Az iszaptározó bővítése, lefedésének kalkulált költsége 50-55 millió forint, amely már nem fér a keretbe. Fix
árajánlat után fogjuk a Képviselő-testület elé tárni a fedezet biztosítását.
Az Alföldvíz Zrt-től kérésként érkezett a telepi iszaprakodó gép lecserélésére vonatkozó igény, melyet
használt gép beszerzésével kívánunk megoldani. Költsége nettó 5 millió forint.
Az ivóvíz ágazaton ebben az
évben is folynak az ivóvízminőség javító program rekonstrukciós munkái. A rekonstrukcióban az üzemeltető is
alvállalkozóként vesz részt. A munkálatokat hátráltatja, hogy nem áll rendelkezésre elegendő árokásó-rakodó gép,
ezért 2 db használt gépet szükséges vásárolni. A 2 db jármű bekerülési költsége nettó 32 millió forint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében betervezett víz
és csatornadíjakban képzett rekonstrukciós keret terhére nettó 37.000.000,- Ft-ot biztosít a szennyvíztelepre 1
db használt rakodógép és az ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáihoz 2 db új árokásó-rakodó gép
beszerzésére in-house beszerzés keretében.
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