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Sorszám: IV/4 Tárgy:  Víz- és csatornadíjakon képzıdött 
fejlesztési hányad felhasználása Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Gál András 
Mőszaki Osztály 

Minısített többség az SZMSZ 12. 
§ (4) bekezdés j) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. május 28-i rendkívüli ülésére 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 232/2008. (V. 29.) számú 
határozatában döntött a 2007. és 2008. évi fejlesztési keret felhasználásáról. A keretbıl eddig 
az alábbi munkák kerültek elvégzésre: 
 

Sorsz. Megnevezés Nettó Ft 
1. Teleki utcai szv. csatorna kiváltása 7.921.779 
2. Vásárszél utcai vízvezeték kiváltása 800.000 
5. Cseresznye u. – Fáy u. Na 150 ac fıkör út alatti átvezetése 1.000.000 
10. Bánvég u. 2 db ingatlan szennyvíz rákötése 1.200.000 

 Összesen: 10.921.779 
 
Az ezeken túl végzett rekonstrukciók az alap bérleti díj terhére történtek meg, melyek 

gyakorlatilag havária miatti javítások voltak (csıtörés javítások, tolózár-, ill. tőzcsapcserék, 
szivattyúfelújítások, bekötıvezeték cserék, valamint a Közép-Békési Regionális rendszeren 
végzett rekonstrukciós munkák). Mindezek összesen nettó 36.795.213,-Ft-ba kerültek, a 
számlák részben lettek eddig kiegyenlítve. 
 A tervezett munkák elvégzését azért halasztjuk, mert a szennyvíztisztítótelep elfolyó 
tisztított vizének paraméterei nem felelnek meg a jogszabályi elıírásoknak, mindenképpen 
korszerősítést kell a telepen végrehajtani. Határidıül 2010 december 31-et kaptuk, ezután a 
szennyvízbírság éves szinten a 40 millió forintot meghaladná. A Malatech Water 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t kértük fel a telep megvizsgálására, mely jelenleg 
folyamatban van. A szükséges beavatkozás megtalálása után tudjuk megterveztetni és KEOP-
os pályázaton tudunk forrást találni rá. A pályázati saját erıt a fejlesztési hányad terhére 
tudjuk biztosítani. 
 A Békés Megyei Vízmővek zRt jelzése alapján az alábbi halaszthatatlan 
rekonstrukciós, ill. fejlesztési munkákat el kell végezni, melyek nem szerepelnek a korábban 
jóváhagyott listában: 
 1. A víztorony tárolótere födém szerkezetének belsı és külsı szigetelését rossz 
állapotuk miatt el kell végezni, becsült költsége nettó 7,5 millió forint. 
 2. Malomasszonykerti új vízhálózatot a meglévı hálózatra két átadási ponton 
csatlakoztatni kell, becsült költsége nettó 1,25 millió forint. 

3. A szennyvíztelepi korszerősítési tervdokumentáció elkészítésére kérem, hogy nettó 
5,0 millió forintos keretet a T. Képviselı-testület hagyjon jóvá (a pályázatban elszámolható 
költség lesz). 
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Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a víz- és csatornadíjakban 2008. évben képzıdött 
fejlesztési keret terhére az alábbi feladatok megvalósítását hagyja jóvá: 

Sorsz. Megnevezés Becsült költség, 
nettó millió Ft 

1. A víztorony tárolótere födém szerkezetének belsı és külsı 
szigetelése 7,5  

2. Malomasszonykerti új vízhálózatnak a meglévı hálózatra való 
csatlakoztatására két átadási pont építése 1,25 

3. Szennyvíztisztító telep korszerősítésének tervezési díja 5,0 
 Összesen: 13,75 

 
 

Határid ı:         értelem szerint 

Felelıs:             Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2009. május 26. 

 

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

Jogi ellenjegyzı 

 

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


