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Sorszám: IV/3 Tárgy:  Víz- és csatornadíjakon képzıdött 
fejlesztési hányad felhasználása Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Gál András osztályvezetı 
Mőszaki Osztály 

Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2010. január 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2007. évtıl a víz- és 
szennyvízdíjakban rekonstrukciós hányadot állapított meg. Jelenleg a befolyt összegekbıl 
53.302.451,- Ft áll az Önkormányzat rendelkezésére. A keret egy részének felhasználására az 
alábbi javaslatokat teszem: 
 
1. A szennyvíztisztító telep levegıztetı rendszerének rekonstrukciója – Flygt Sanitaire 
gumimembrán diffúzorok cseréje, levegıztetı rendszer felújítása: 

Nettó vállalási ár összesen: 3 500 000 Ft 
 
2. A szennyvíztisztító telep folyamatirányításának rekonstrukciója: 

• PC és PLC cseréje, 
• folyamatirányító program cseréje. 

Nettó vállalási ár összesen: 2 500 000 Ft 
 
3. ONCSA-i szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan új átemelı irányítástechnikájának 
kialakítása: 

Nettó vállalási ár összesen: 2 500 000 Ft 
 
4. ONCSA-i szennyvízberuházáshoz az üzemeltetı elıírása alapján a Szarvasi úti 
szennyvízátemelıt fel kell újítani: 

Nettó vállalási ár összesen: 5 950 000 Ft 
 
5. Malomasszonykerti szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan új átemelı 
irányítástechnikájának kialakítása: 

Nettó vállalási ár összesen: 2 500 000 Ft 

6. Uszoda beruházás miatt a tőzoltóság elıírása miatt 1 db tőzcsapot kell még kialakítani. 

Nettó vállalási ár összesen: 450 000 Ft 

 A keret felhasználásáról való döntés meghozatala a Képviselı-testület hatáskörébe 
tartozik, így a fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a víz- és csatornadíjakban képzett fejlesztési keret 
terhére az alábbi feladatok megvalósítását hagyja jóvá: 
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Sorsz. Megnevezés Becsült költség, 

nettó millió Ft 
1. Szennyvíztisztító telep levegıztetı rendszerének 

rekonstrukciója 3,5 

2. Szennyvíztisztító telep folyamatirányításának rekonstrukciója 2,5 
3. ONCSA-i szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan új átemelı 

irányítástechnikájának kialakítása 
2,5 

4. ONCSA-i szennyvízberuházáshoz az üzemeltetı elıírása 
alapján a Szarvasi úti szennyvízátemelı felújítása 

5,95 

5. Malomasszonykerti szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan új 
átemelı irányítástechnikájának kialakítása 

2,5 

6 Uszodánál tőzcsap kialakítása 0,45 
 Összesen: 17,4 

 
 

Határid ı:         értelem szerint 

Felelıs:             Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2010. január 20. 

 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


