Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 16-i
soron kívüli ülésére

Sorszám:
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Döntéshozatal módja:
Egyszerű többség

Tárgyalás módja:
Nyílt ülés

Víziközmű gördülő fejlesztési
terv jóváhagyása 2022-2036.
. évekre
Véleményező bizottság:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előkészítette.
Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 1 évi CCIX. törvény 1 1 -.ában meghatározott gördülő fejlesztési tervet az Alfőidvíz Zrt.-nek 202 1 szeptember 30. napjáig kell benyújtania a Magyar Energe
tikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.
.

.

.

Az AlfZHdvíz Zrt. elkészítette javaslatát az 1 sz. melléklet alapján az ivóvíz közműre és a 2. sz. mel
léklet alapján a szennyvíz közműre. Az önkormányzati tervezésű beruházásokkal jelenleg nem javasoljuk kiegészíteni a közműszolgáltató javaslatát.
.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a békési ivóvízellátó rendszer és a
1.
szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2022 2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a
határozat 1. sz. és 2. sz. mellékletének megfelelően jóváhagyja.
-

2.
Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a határozat mellékleteiben szereplő meghatalmazásokat, véleményező nyilatkozatot aláírja, valamint a gördülő
fejlesztési tervben szereplő feladatok vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszer
zési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, be
szerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat képvisele
tében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős:

Kálmán Tibor polgármester

‚—

Békés, 2021. szeptember 15.
Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző

1

-

szolgáltató megnevezése:

.

6

5

4

3

2

nem engedély köteles

Teleki u. 22-24. sz.
előtt gerincvezeték
rekonstrukció
bekötéscserékkel (42
fm, NA15O AC, 6db
bekötés)

DN8O, 2 db DN100 TZ,
földben)

-

Kasza u. Kispince u.
csomópont
rekonstrukció (1 db

-

nem engedély köteles

Hajnal u. Vashalom u.
csomópont
rekonstrukció (2 db
nem engedély köteles
D100, 2 db DN5O TZ,
földben)

-

Kispince u. Fábián u.
csomópont
rekonstrukció (2 db
DN100, 1 db DN15O
nem engedély köteles
TZ, befalazó cserékkel,
mosatóidommal)

nem engedély köteles

‚ ‚ :a 17. sz. út
.
alatti vezeték csere
(DN15O)

Víziközmű-rendszer kódja:

A Vksztv. 1 1

Önkormányzata

Békés Város

Békés Város
Onkormányzata

Békés Város
Önkormányzata

Békés Város
Önkormányzata

Békés Város
Önkormányzata

felelős(ök) megnevezése

Az érintett ellátásért

(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

A víziközmű

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése:

zrt.
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2022.01.01
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2022.01.01

2022.12.31

2022.12.31

2022.12.31

2022.12.31

2022.12.31

rövid
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rövid

rövid

rövid

hosszú)
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A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

486 500

624600

48 650

ütem tekintetében
[eFt]

194 600

(rövid/közép/

‚‘1..

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes

394 760

48 650

[eFt)

egyes ütemek tekintetében

Megvalósítás idő tartama

Békés Város Önkormányzata

I 2-09760-1-001-00-12

lll.ütem

ivóvíz

I. ütem
II. ütem

ALFÖLDVÍZ Zrt.

ALFÖLDVÍZ

Tervezett feladatok nettó költsége az

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLAlÓ TÁBLÁZATA

________________ _____________________

14
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16

15

14

13
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9

8

7

Békés Város
Önkormányzata

Táncsics u.
Táborhely u.
csomópont
nem engedély köteles
rekonstrukció (2 db
DN100, 1 db DN8O TZ,
földben)

-

Szélmalom u.
Szarvasi u. csomópont
rekonstrukció (1 db
nem engedély köteles
DN100 TZ, földben)

-

Békés Város
Önkormányzata

Békés Város
Önkormányzata

nem engedély köteles

Andor u. Fülöp u.
csomópont
rekonstrukció (3 db
DN100 TZ, földben)

-

Békés Város
Önkormányzata

nem engedély köteles

Katona u. Kikötő u.
csomópont
rekonstrukció (3 db
DN100 TZ, földben)

-

Békés Város
Önkormányzata

-

Kikötő u. Ótemető u.
csomópont
rekonstrukció (2 db
nem engedély köteles
DN100, I db DN8O TZ,
földben)

Kopasz u. - Bocskai u.
csomópont
rekonstrukció (1 db
nem engedély köteles
DN8O, 2 db DN125 TZ,
földben)

Békés Város
Önkormányzata

Békés Város
Önkormányzata

nem engedély köteles

Gólya u. Szík u.
csomópont
rekonstrukció (3 db
DN8O TZ, földben)

-

Békés Város
Onkormányzata

-

Babilon sor Maxim
Gorkij u. csomópont
rekonstrukció (1 db
DN100, 1 db DN15O és nem engedély köteles
1 db DN100 TZ,
földben)

Békés Város
Onkormányzata

Békés Város
Önkormányzata

nem engedély köteles

nem engedély köteles

Legelő u. - Kereszt u.
csomópont
rekonstrukció (2 db
DN8O és 1 db DN100
TZ, földben)

Hajnal u. - Malom u.
csomópont
rekonstrukció (3 db
DN100 TZ, aknában)
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3
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23

22

21

20

19

18
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nem engedély köteles

Tompa u. DN8O, 317
m, gerincvezeték
rekonstrukció
bekötésekkel

szivacskivető idom
építése
Bocskai u. 70. DN100
Új szivacskivető idom
építése

780

780

Békés Város
Onkormányzata

Békés Város
Onkormányzata

nem engedély köteles

nem engedély köteles

10 500

650

5 100

760

760

760

8 100

Békés Város
Önkormányzata

Békés Város
Önkormányzata

Békés Város
Onkormányzata

Békés Város
Onkormányzata

Békés Város
lJnkormányzata

Békés Város
Önkormányzata

Békés Város
Önkormányzata

Görbe utca vezeték
rek. (NA8O AC, 260 m,
Hajó utca 26 sz.-tól a
Petőfi utcáig, a Görbe
utca és a Gát utca
kereszteződésében
nem engedély köteles
csomópont rek. 4 db
DN 1 00 TZ-ral, a Petőfi
utcánál 1 db TZ
cserével, 13 db
bekötés)

nem engedély köteles

nem engedély köteles

nem engedély köteles

nem engedély köteles

Mónus u. DN8O, 255
m, gerincvezeték
rekonstrukció
bekötésekkel

Londoni u. DN8O, 156
m, gerincvezeték
rekonstrukció
bekötésekkel

-

Lengyel Lajos u.
Legelő sor csomópont
rekonstrukció (1 db
DN8O TZ, földben)

-

Lengyel Lajos u.
Mónus Illés u.
csomópont
rekonstrukció (1 db
DN8O TZ, földben)

-

Lengyel Lajos u.
Kisfaludy u. csomópont
rekonstrukció (1 db
nem engedély köteles
DN8O Ti földben)
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nem engedély köteles

db TZ, 1 bekötés)

Domokos utca (NA8O
pc, 90 m, a Gát és
Görbe utca között, 2

db bekötés)

helyezni a zöldbe, 21

tűzcsapot ki kell

12 sz. melletti altalaj

végződik, a Gát utca

mosató kiépitésel

Hajó utca (NA100 AC,
360 m,aGátutcal5tel szemben tolózár
cserével kezdődik és a
Hajó utca 30 sz-nál

db TZ, 29 db bekötés)

a Móricz között, 2

Hídvégi utca (NAIOO
AC, 370 m, a Kossuth

rekonstrukció

Pesti u. 23. közkifolyó

nem engedély köteles

nem engedély köteles

nem engedély köteles

nem engedély köteles

Békés Város
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Békés Város
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Békés Város
Önkormányzata

nem engedély köteles

Békés Város
Onkormányzata
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Békés Város
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Békés Város
Önkormányzata
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850

850

nem engedély köteles
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Békés Város
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nem engedély köteles

nem engedély köteles

Békés Város
Onkormányzata

Önkormányzata

Békés Város

Békés Város
nkormányzata

nem engedély köteles

Bánát u. 21. közkifolyó
rekonstrukció
nem engedély köteles

Bodoki u. 2. tűzcsap
rekonstrukció
Táncsics u. 128.
tűzcsap rekonstrukció

rekonstrukció

Bethlen u. 14. tűzcsap

rekonstrukció

Ady u. 12. tűzcsap

rekonstrukció

DN250-re
Csokonai u. 8. tűzcsap

Csatárkert,
szivacskivető csere

Kikötő u. 19. DN100 Új
szivacskivető idom
nem engedély köteles
építése

építése

Új szivacskivető idom
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rekonstrukciója

csomópontok

ivóvízvezetékek
rekonstrukciója

csomópontok felújítása

9.000fm)

rekonstrukciója

ivóvízvezetékek

bevonat)

vezetékek, víztér

(szerelvények, belső

rekonstrukció,

Víztorony

db TZ, 40 bekötés)

ragasztott

PVC, 420
a Csabai Út és a
Hunyadi utca között,

Zrínyi utca (D11O
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benyújtó szervezet megnevezése:

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Rács értéknövelő felújítása (fődarab
csere)

lnfiltrációs kötelezésnek való
Békés Város
nem engedély
megfelelés. Infiitráció csökkentése a
Önkormányzata
köteles
hálózaton. Gravitációs csatorna javítás

5.

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Piac téri átemelő nyomóvezetékének
felújítása (T-elágazás cseréje a
Békés Város
nem engedély
gépházban, szivattyú fészkek
Önkormányzata
köteles
szakszerű rögzítése, nyomóvezetékek
több ponton történő rögzítése
gumialátétes csőbilincsekkel)

Szennyvíztisztí5 telep,
biológiai sor levegőztető
mmhrni2ink a cseréje

Beruházás megnevezése

B

4.

3.

2.

sorre
nd

sági

Font
os-

A

.

-

A víziközmű szolgáltató megnevezése:
A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 1 1 (4) bekezdés szerinU véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja:

A tervezet

20 000

I 600

400

14 000

G

2022.01.01

2022.01.01

használati
díj

2022.01.01

2022.01.01

használati
díj

400 000

263500

2022. 12.31

2022.12.31

2022. I 2.31

2022.12.31

rövid

rövid

rövid

rövid

40 000
160 000

40000
976400

Megvalósítás idő tartama

I. ütem
II. ütem
Ill. ütem

használati
díj

használati
díj

ALFÖLDVÍZ Zrt.
szennyvíz
Békés Város Önkormányza
21-09760-1-001-00-13

ALFÖLDVÍZ Zrt.

Rendelkezésre álló Íiisok
szamszerűsített értéke a teljes
ütem tekintetében
[eFt}

::5:2

Tervezett feladatok nettó tsée az egyes
ütemek tekintetében
[eFt]

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. időszakra
FELÚJITÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLAlÓ TÁBLÁZATA

2-

6

9.

8.

—

7.

Nevelő utcai végátemelő teljes
rekonstrukciója (új átemelő építése) a
régi átemelőakna felhasználásával.

engedély
köteles

Békés Város
Önkormányzata

Vegyszer adagoló szivattyú tartalék nem engedély
Békés Város
képzés a telepen: 1db Milton Roy LMI
Önkormányzata
köteles
Pl 83-368S2
Nyomottvezetékes rendszeren lévő
házi átemelők átépítése (bekötő
Békés Város
vezetékek nagyobbra cserélése, belső nem engedély
Önkormányzata
köteles
gépészet felújítása, szivattyú csere,
elektromos rendszer felújítása) I. ütem
150db

Sziavattyúk és keverők tartalékok
képzése a telepen: szivattyúk: 1db DF
3068 MT474 homokszivattyú/ldb NP
Békés Város
3127 LT421 nitrát rec. Sziv./ABS AFP nem engedély
1031.2
ata
Önkormányz
köteles
sziv./ldb
M13/6 iszaprecirk
3085 MT438 iszaprec. Szivl keverők:
1db ABS RW 13-6) vagy ezekkel a
berendezésekkel egyenértékű modellek

5.

—

Sziavattyú tartalékok képzése a
hálózaton: típus (összesen 6db, 3102
Békés Város
MT430/3152 HT450/3085 HT250/3127 nem engedély
ata
Önkormányz
köteles
MT430/3201 MT630/3068 HT214, vagy
ezekkel egyenértékű FLYGT
szivattyúk), concertor

40 000

300

7 500

11 000

használati
díj

használati
díj

használati
díj

használati
díj

használati
díj

2023.01.01

2023.01.01

2023.01.01

2023.01 .01

2023.01.01

2023.01.01

használati
díj

I 000

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Technológiai és szociális épület
csapadékelvezetésének a felújítása

2023.01.01

4.

használati
díj

2023.01.01

-

14000

használati
díj

‚

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

‚

Előkezelő fúvó értéknövelő felújítása

‚

‚

3.

2.

‚

Deák u. Hőzső u. Kecskeméti u.,
Mátyás K. u. Rövid u., Szélső u. Árok
u. Drága u., Kökény u. Kölcsey u.,
Békés Város
nem engedély
Legelő sor, Teleki u. Zsinór u.
Önkormányzata
köteles
gerincvezetékek rekonstrukciója
törések, megsüllyedések,
összelapulások miatt I. ütem 400m

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026. 1 2.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

.

Békés Város
engedély
Önkormányzata
köteles

nem

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

2023.01.01

2023.01.01

2023.01 .01

használati
díj
használati
díj

®

c

Békés Város
Dánfoki átemelőnél a szervizútjavítása nem engedély
Önkormányzata
köteles
(30 m2)

18.

használati
díj

Szennyvíztisztító telep (0342/4 hrsz). nem engedély
Békés Város
lszapkaloda hosszabítás és magasítás,
Önkormányzata
köteles
lezáró kapu építés.

400

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Telepi burkolatok felújítása,
aszfaltozása (300 m2)

20.

21.

használati
díj

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Oncsa kertek átemelőnél szervizút
javítása (50 m2)

19.

2023.01.01

2023.01.01

használati
díj

BékésVáros
Önkormányzata

17.

engedély
köteles

Karacs Teréz utca 5. gravitációs
mellékgyűjtő rendszer kiváltása a régi
beton csatorna helyett 200 m

16.

2023.01.01

használati
díj

2000

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Rákóczi úton az összes (18) db
tisztítóakna fedlap cseréje

2023.01.01

használati
díj

I 000

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Homokvíztelenítő értéknövelő felújítása

15.

2023.01.01

használati
díj

2 000

2023.01.01

2023.01.01

2023.01.01

2023.01.01

használati
díj

használati
díj

használati
díj

használati
díj

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

2 800

40000

6500

1 800

Piac téri átemelőnél biofilter felújítása

Szennyvíztisztítótelep (0342/4 hrsz.):
szippantott szv. 20 m3-es fogadóakna
Békés Város
rekonstrukciója: betonfelületekjavítása nem engedély
Önkormányzata
köteles
kézi rács felújítása, meglévő festett
védőkorlátok cseréje rozsdamentes
acél korlátra.

Cseresznye utcai átemelő teljes
(építészeti, gépszeti, elekromos,
folymatirányítási) rekonstrukciója

Szennyvíztisztító telep (0342/4 hrsz). 1Békés Város
nem engedély
es sor ülepítő gépészeti
Önkormányzata
köteles
(kotrószerkezet) felújítása és építészeti
(repedés injektálás, festés) felújítás

Nevelő utca biofilter rekonstrukciója

14.

13.

12.

11

10.

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

202612.31

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

z

.

X

X

X

x

3

‘

;‘{

Sx; x

r

X

‚...

?‘‘

t

;x

*N

•

4»

:i;3;’. %4÷?

3

:

!

t

t

r’

*•.-tC

4
:3(

4

-

(rEz!E::

r

a

t

kkX

I

1k’

7

.

kt

J

3

Békés Város
Önkormányzata

Békés Város
Önkormányzata

engedély
köteles

engedély
köteles
(készült rá
engedély)

Táncsics utcán az üt alatti átvezetések
megsüllyedtek (fürtösített rendszer).
Szintbeállításuk szükséges.

Piac-téri átemelő nyomóvezetékének
kiváltása a Rákóczi utcától a Híd
utcáig. (Békés Drén telephely alatti
vezeték szakasz)

Házi beemelő egységeknél
Békés Város
szerelvények átépítése. Ha nem épül ki nem engedély
Önkormányzata
köteles
a gravitációs csatorna szükséges
lesz.400 db.

30.

31.

32.

29.

28.

József Attila utcai gyűjtővezeték
Békés Város
engedély
kiváltása megsüllyedés miatt 100 méter
Önkormányzata
köteles
hosszban.
Dánfoki átemelő nyomóvezetékének
Békés Város
nem engedély
rossz a vonalvezetése (élővíz alatt
ata
Önkormányz
köteles
200
en,NA
halad át és magánterület
mm-es_AC_vezeték.)_miatt_kiváltás.

engedély
köteles

38 000

6 400

60 000

12

használati
díj

használati
díj

2023.01.01

2023.01.01

2023.01 .01

2023.01.01

használati
díj

használati
díj

2023.01.01

használati
díj

2023.01 .01

Keserű sor gyüjtővezeték kiváltása 400
méter hosszban megsüllyedések miatt

használati
díj

27.

Békés Város
Önkormányzata

20000

2023.01.01

26.

használati
díj

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Homlorakodó nagyszervíz, felújítás

25

.

2023.01.01

használati
díj

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Biológiai fÚvók értéknövelő nagy
felújítása (3 db)

24.

6 000

2023.01.01

használati
díj

202301.01

Békés Város
Önkormányzata

engedély
köteles

használati
díj

Piac téri átemelő nyomóvezetéke a
Bánvég utcánál a rámpa alatt
magasponton halad, ez jelentősen
csökkenti a szivattyÚk teljesítményét,
átépítése szükséges

500

2023.01.01

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

használati
díj

Szennyvíztisztítótelep (0342/4 hrsz.):
meglévő símított beton gyalogjárdák
felújítása 220 m2,

wc

23.

22.

Szennyvíztisztító telep(0342/4hrsz). Az nem engedély
Békés Város
Új (2-es) utóülepítő fülaknán
Önkormányzata
köteles
járófelületre kialakítás

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép
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Hálózati átemelők gépészeti felújítása 7
db (Nevelő utcai főáemelő, Piac téri nem engedély
Békés Város
főátemelő, Cseresznye utca, Hunyadi
Önkormányzata
köteles
utca, Fekete-Körös sor, Törökvész
utca, Bartók B. utca)

37.

43.

42.

2023.01.01

2023.01.01

2023.01.01

használati
díj
használati
díj

60 000

c

József Attila utcai gyűjtővezeték
Békés Város
engedély
kiváltása megsüllyedés miatt 100 méter
Önkormányzata
köteles
hosszban.
Dánfoki átemelő nyomóvezetékének
Békés Város
nem engedély
rossz a vonalvezetése (élővíz alatt
Önkormányzata
köteles
halad át és magánterületen,NA 200
mm-es_AC_vezeték.)_miatt_kiváltás.
Békés Város
engedély
Folyamatirányító és adminisztrációs
mányzata
Önkor
köteles
ök
cseréje
számítástechnikai eszköz

használati
díj

2023.01.01

használati
díj

12 000

Békés Város
Önkormányzata

engedély
köteles

Keserű sor gyüjtővezeték kiváltása 400
méter hosszban megsüllyedések miatt

40.

41.

2023.01 .01

használati
díj

Békés Város
Önkormányzata

engedély
köteles

Táncsics utcán az út alatti átvezetések
megsüllyedtek (fürtösített rendszer).
Szintbeállításuk szükséges.

2023.01.01

használati
díj

39.

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

2023.01.01

2023.01.01

2023.01.01

2023.01.01

2023.01.01

használati
díj

használati
díj

használati
díj

használati
díj

használati
díj

Elektromos szekrények felújítása a
telep régi elektromos helységében

35000

24500

300

550

38.

-

‚

36.

‚

‚

Deák u., Hőzső u. Kecskeméti u.,
Mátyás K. u., Rövid u., Szélső u. Árok
u. Drága u., Kökény u. Kölcsey u.,
Békés Város
nem engedély
Legelő sor, Teleki u., Zsinór u.
Önkormányzata
köteles
gerincvezetékek rekonstrukciója
törések, megsüllyedések,
összelapulások miatt II. ütem 700m

35.

‚

Nyomottvezetékes rendszer ellátása
külön villamos elosztó hálózattal ( ahol
nem lehet a gravitációs hálózatot
kiépíteni).
Békés Város
Önkormányzata

Élővíz csatorna alatti gravítációs
Békés Város
nem engedély
vezetéket bélelni szükséges. A vezeték
Önkormányzata
köteles
300 mm átmérőjű. 100 m

34.

engedély
köteles

Békés Város
Szennyvíztisztító teíepen a raktárépület nem engedély
mányzata
Önkor
köteles
felújítás
átalakítás nélküli

33.

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026. I 2.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép
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45.

51.

—

50.

—

49.

Nevelő u, Bartók u, Táncsics u, Árok u
‚Szegedi u, Cseresznye u,Gát u,
Szarvasi u, Kecskeméti u, Sirály utcai
átemelők villamos egységeinek,
szekrényeinek felújítása, javítása.

nem
engedély
köteles
Békés Város
Önkormányzata

Nyomottvezetékes rendszeren lévő
házi átemelők átépítése (bekötő
Békés Város
vezetékek nagyobbra cserélése, belső nem engedély
ata
Önkormányz
köteles
csere,
szivattyú
gépészet felújítása,
elektromos rendszer felújítása) II. ütem
250db

-

Hálózati átemelők gépészeti felújítása 7
db (Nevelő utcai főáemelő, Piac téri nem engedély
Békés Város
főátemelő, Cseresznye utca, Hunyadi
Önkormányzata
köteles
tér, Fekete-Körös sor, Törökvész utca,
Bartók B. utca)

‚

48.

‚

Deák u., Hőzső u. Kecskeméti u.,
Mátyás K. u. Rövid u., Szélső u., Árok
u., Drága u., Kökény u., Kölcsey u.,
Békés Város
nem engedély
Legelő sor, Teleki u., Zsinór u.
Önkormányzata
köteles
gerincvezetékek rekonstrukciója
törések, megsüllyedések,
összelapulások miatt II. ütem 700m

47.

46.

Dánfoki átemelő nyomóvezetékének
Békés Város
nem engedély
rossz a vonalvezetése (élővíz alatt
ata
Önkormányz
köteles
halad át és magánterületen,NA 200
att_kiváltás.
vezeték.)_mi
mm-es_AC_
Házi beemelő egységeknél
Békés Város
szerelvények átépítése. Ha nem épül ki nem engedély
Önkormányzata
köteles
a gravitációs csatorna szükséges
lesz.400db.

Hálózati átemelők gépészeti felújítása 7
db (Nevelő utcai főáemelő, Piac téri nem engedély
Békés Város
főátemelő, Cseresznye utca, Hunyadi
Önkormányzata
köteles
tér, Fekete-Körös sor, Törökvész utca,
Bartók B. utca)

44.

—

Házi beemelő egységeknél
Békés Város
szerelvények átépítése. Ha nem épül ki nem engedély
Önkormányzata
köteles
a gravitációs csatorna szükséges
lesz.400db.

6 500

35000

használati
díj

használati
díj

használati
díj

használati
díj

2023.01.01

2023.01 .01

2023.01.01

2023.01.01

2023.01.01

használati
díj

38 000

24500

2023.01.01

2023.01 .01

2023.01.01

használati
díj

használati
díj

használati
díj

60 000

35 000

38 000

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

2026.12.31

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

közép

6.

Utóülepítők gépészeti felújítása

-

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

5.

‚

Hálózati átemelők gépészeti felújítása
13 db (Kecskeméti utca, Verseny utca,
Békés Város
nem engedély
Rákóczi utca, Dánfok, Oncsa telep,
ata
Önkormányz
köteles
Malomasszony kert, Árok utca, Szegedi
utca, Gát utca, Sirály utca, Kastély
utca, Szociális otthon, Névtelen utca)

3.

4.

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Piac-téri átemelő nyomóvezeték
kiváltása (250 mm-es AC és 2500
méter hosszban elavult anyag és
kötések)

Deák u., Hőzső u., Kecskeméti u.,
Mátyás K. u. Rövid u., Szélső u., Árok
u., Drága u., Kökény u., Kölcsey u.,
Békés Város
nem engedély
Legelő sor, Teleki u., Zsinór u.
Önkormányzata
köteles
gerincvezetékek rekonstrukciója
törések, megsüllyedések,
összelapulások miatt III. ütem 750m

Békés Város
nem engedély
Önkormányzata
köteles

Biológiai fúvók értéknövelő nagy
felújítása (3 db)

nem
köteles

2.

kiváltása (250 mm-es AC és 2500
méter hosszban elavult anyag és

kiváltása (250 mm-es AC és 2500
méter hosszban elavult anyag és

4 000

65 000

80

65 000

6 000

2027.01.01

2027.01.01

használati
díj

2027.01.01

2027.01.01

2027.01.01

használati
díj

használati
díj

használati
díj

használati
díj

2036. 12.31

2036.12.31

2036.12.31

2036.12.31

2036.12.31

hosszú

hosszú

hosszú

hosszú

hosszú
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X
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SZERVEZET:
IKTATÓSZÁM:
UGYINTÉZŐNK:
MELLÉKLET:

TÁRGY:

Közműfejesztési Osztály
ARV/107-59/2021
TrefilTibor
O

HIV. SZÁM:
UGYINTÉZŐJÜK:
LEVELÜK KELTE:

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036 megküldése véleményezésre

Békés Város Önkormányzata
5630 Békés,
Petőfi Sándor utca 2.
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Ellátásért Felelős!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 I évi CCIX. törvény I I .-ában meghatározott gördülő
a
víziközművenként
fejlesztési tervet 2021. szeptember 30. napjáig kell benyújtani
.
jóváhagyásra
Hivatalhoz
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási
-

-

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Tisztelt Önkormányzat között fennálló, hatályos vagyonkezelési,
illetve üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján Társaságunk
kötelezettséget vállalt arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően
írásban javaslatot készítsen az Ellátásért Felelősnek a gördülő fejlesztési terv benyújtása
érdekében. Ennek megfelelően készítettük el a víziközművek 2022-2036 közötti időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkáira vonatkozó
javaslatunkat.
A gördülő fejlesztési terv két részből áh, az általunk összeállított felújítási és pótlási
tervből és az Ellátásért felelős (önkormányzat) által elkészített beruházási tervből.
A gördülő fejlesztési terv részét képező beruházási tervben szereplő munkákat Önöknek,
mint Ellátásért Felelősnek szükséges megadni, ennek okán kérjük, hogy a jelen levél
mellékleteként megküldött táblázathoz kapcsolódó beruházási lapon tüntessék fel a
víziközművekhez kapcsolódóan tervezett beruházásaikat. A táblázat kitöltését megelőzően
olvassák el a megküldött Segédlet szövegét.
Kérjük, hogy amennyiben nincs a településre vonatkozó beruházási igény, úgy a nemleges
választ Is jelezni szíveskedjenek, azaz küldjék meg.
A táblázatokat minden esetben kérjük polgármesteri szignóval és bélyegzővel ellátni.

:

Abban az esetben, ha az általunk összeálított felújítási és pótlási terv megfelel Önöknek, a
jelen levélhez mellékelt Véleményező Nyilatkozatot kérjük, aláírást követően küldjék meg
Társaságunk részére. A mellékelt táblázatokat minden esetben a polgármester írja alá,
illetve pecsételje le. Amennyiben a felújítási, pótlási tervben foglaltakkal a Tisztelt
Önkormányzat nem ért egyet, kérjük, küldje meg a véleményeltérését.
Továbbá kérjük, hogy a beruházási tervhez szükséges adatokat is küldjék meg részünkre,
illetve a mellékelt meghatalmazást, mellyel feljogosítják Társaságunkat a 2022-2036
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv benyújtására. A meghatalmazás szerint
Társaságunk összeállítja a gördülő fejlesztési tervet, és benyújtja a Magyar Energetikai és
Közmű- Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. Minden esetben szükséges a
meghatalmazás hátáridőben történő visszaküldése, annak érdekében, hogy a
településvezető után cégünk vezérigazgatója is alá tudja írni a meghatalmazást, mert csak
az eredeti aláírássai ellátott Meghataln:azás joghitees, csak ennek aláírásáva lehetséges a
Hivatal előtti képviselet.
A GFT-t kérjük képviselő-testületi határozattal elfogadtatni, a határozatot mellékeljék.
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A tavalyi év során több településen elmaradt a Meghatalmazás aláírása, továbbítása,
társaságunk felé és a MEKH elutasította a kérelmet és bírság kiszabását is előre vetíttette.
Ennek elkerülése érdekében nyomatékosan kérünk minden Ellátásért felelőst a szükséges
intézkedések megtételére.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyási eljárási díjköteles, a díj
mértékét az 1/2014. (111.4) MEKH rendelet szabályozza, mely igazgatási szolgáltatási díjat
mindkét terv vonatkozásában (felújítási és pótlási terv, beruházási terv) megfizetjük.
A GFT benyújtását követően a beruházási tervhez tartozó igazgatási díjat kiszámlázzuk az
Ellátásért felelős számára, mivel az eljárás az Ó felelősségi körébe tartozó tartozó
beruházási terv jóváhagyására vonatkozik.
Ezzel egyidejűleg a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számlájára
is be kell fizetni szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló igazgatási díjat felújítási és
pótlási terv, esetén 18.300.- Ft-ot, míg beruházási tervenként 18.300.- Ft ot, mely összeget
szintén tovább számlázuk az Ellátásért felelős részére.
-

Önöknek a hatályos jogszabály alapján 30 napjuk van a GFT véleményezésére.
Kérjük, szíveskedjenek a mellékletben csatolt Meghatalmazást és a Véleményező
Nyilatkozatot aláírást követően eredeti példányban (levélben), valamint a Tisztelt
Önkormányzat által kitöltött beruházási lapot elektronikus úton (cégkapu) levelünk
lejkésőbb 2021 szeptember 15.-iq
kézbesítésétől számított 30 napon belül
hogy a gördülő fejlesztési terv
érdekében,
annak
Társaságunk részére megküldeni,
határidőben történő benyújtására sor kerülhessen.
-

—

Amennyiben bármilyen kérdésük van a tárgyi témában, forduljanak bizalommal Trefil
Tibor műszaki előadó Tel: 061301503-8659 vagy Bagi László Közműfejlesztési
osztályvezető-helyetteshez. Tel. : 06/30-300-841 5, E-mail: bagi.IaszIoalfoIdviz. hu.

Tisztelettel:

KELT:

Békéscsaba, 2021 .08.04
Krista Péter
közműfejlesztési osztályvezető

Bagi László
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Tisztelt Önkormányzat!
(1) értelmében, a v íziközmű
A vízíközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 11.
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonkérit minden
évben gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A terv három ütemben tizenöt éves időtávra (I. ütem:
első év; II ütem: 2-5 év; III. ütem: 6-15 év) készül.
A gördülő fejlesztési terv két részből áll, egy felújítási-pótlási, valamint beruházási tervből áll. A terv
összeállítását Társaságunknál a Közműfejlesztési osztály végzi, a tervet minden évben aktua lizálni kell.
A terv MEKH felé történő végső benyújtási határideje minden év szeptember 30.
A gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási részét Társaságunk, mint a víziközmű-szolgáltatója készíti el.
Azonban a terv beruházási terv részét az ellátásért felelősnek kell elkészítenie.
Fentiek tekintetében kérem Tisztelt Címet, hogy mind az ivóvíz ágazattal, mind a szennyvíz ágazattal
kapcsolatos új víziközmű létesítésére vagy a meglévő víziközmű kapacitásának növelésére, a
meglévő tisztítási technológia átalakítására, bővítésére, illetve bármilyen a víziközműveket érintő
beruházásra irányuló beruházási igényeket (terveiket) szíveskedjenek megadni a levelünk rriellékletét
képező táblázat kitöltésével.
A táblázatban szereplő I. és II. ütemben szereplő munkákhoz kapcsolódóan szíveskedjenek megadni
az alábbi adatokat amennyiben rendelkezésre áh:
.
S

.

.
.
.

Beruházási költségek és források bemutatását,
Beruházás műszaki tartalmát alátámasztó számításokat, méretezéseket,
Átnézeti helyszínrajzot a megvalósítandó létesitményeket (kapcsolódó fontosabb
létesítmények és a méretarány feltüntetésével), valamint az érintett települések, földrajzi
helyek, létesítmények megnevezését;
Technológiai leírást és technológiai folyamatábrát
Műszaki leírást az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők,
Víziközművek esetében a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, egyéb építmények esetében
a jogerős építési engedély másolatát vagy az engedélykérelem benyújtását igazoló okiratot,
amennyiben az engedély megszerzésétjogszabály előía

A beruházási terv Ill. üternéhez kérjük megadni az alábbi adatokat:
g

S

.
.

A területrendezési tervekben és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazott
elvárások, fejlesztési igények áttekintő ismertetését;
Az elvégzendő feladatok, főbb műszakijellernzők és a fejlesztés szükségességének,
megvalósíthatóságának összefoglaló bemutatását;
Az átnézeti helyszínrajzot a beruházással érintett terület megjelölésével, valamint az érintett
települések, létesítmények megnevezésével;
A beruházási költségek bemutatását előzetes költségbecsléssel.

A beruházási tervet az ALFÖLDVÍZ Zrt. nyújtja be a MEKH-nek a kiküldött Meghatalmazás
alapján.
Kérjük, hogy amennyiben nincs a településre vonatkozó bewházási igény, úgy a nemleges választ
Is jelezni szíveskedjenek.

MEG HATALMAZÁS

Alulírott Kálmán Tibor Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.) 157250602-04 (adószáma) Polgármestere, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 I évi CC IX.
törvény (továbbiakban: Vksztv.) szerinti Ellátásért Felelős képviselője, a 21-09760-1-001-0013 (tárgyi víziközmű-rendszer Vkr. kódja) számú víziközmű-rendszer tekintetében
figyelemmel ./2021 (IX. 30) számú képviselőtestületi/közgyűlési határozatban foglaltakra
ezúton a Ptk. 6:15 -a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 13. -a alapján meghatalmazom az ALFÖLDVIZ Zrt.-t, mint víziközmű-szolgáltatót
(székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; cégjegyzékszám: 04-10-001580; adószám:
I 31 00887-2-04; Képviseli: Nagy László vezérigazgató) arra, hogy a Vksztv. szerinti Gördülő
Fejlesztési Terv (a beruházási tervrész) jóváhagyására irányuló eljárás teljes folyamatában a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt az Ellátásért Felelőst teljes jogkörrel
képviselje, helyette és nevében eljárjon és minden szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
.

-

-

.

. .

Az Ellátásért Felelős jelen meghatalmazás aláírásával vállalja, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. által
megelőlegezett, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal továbbá az eljárásban
szakhatóságként bevonásra kerülő területileg illetékes megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a beruházási terv tekintetében az
ALFÖLDVIZ Zrt. részére a használati díj terhére megtéríti.
Kelt: Békés, 2021 szeptember 30.
.

meghatalmazó

Jelen meghatalmazást a fenti tartalommal elfogadom:

Nagy László
vezérigazgató
meghatalmazott

Tanúi:

Tanú2:

Név

Név:

Aláírás

Aláírás

Lakcím:

Lakcím:

Szem. ig. szám

Szem. ig. szám

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Kálmán Tibor Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.) 157250602-04 (adószáma) Polgármestere, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 I évi CC IX.
törvény (továbbiakban: Vksztv.) szerinti Ellátásért Felelős képviselője, a I 2-09760-1 -001 -001 2 (tárgyi víziközmű-rendszer Vkr. kódja) számú víziközmű-rendszer tekintetében
figyelemmel ./2021 .(IX. 30.) számú képviselőtestületi/közgyűlési határozatban foglaltakra
ezúton a Ptk. 6:15 -a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 13. -a alapján meghatalmazom az ALFÖLDVIZ Zrt.-t, mint víziközmű-szolgáltatót
(székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; cégjegyzékszám: 04-10-001580; adószám:
1 31 00887-2-04; Képviseli: Nagy László vezérigazgató) arra, hogy a Vksztv. szerinti Gördülő
Fejlesztési Terv (a beruházási tervrész) jóváhagyására irányuló eljárás teljes folyamatában a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt az Ellátásért Felelőst teljes jogkörrel
képviselje, helyette és nevében eljárjon és minden szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
.
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-
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Az Ellátásért Felelős jelen meghatalmazás aláírásával vállalja, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. által
megelőlegezett, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal továbbá az eljárásban
szakhatóságként bevonásra kerülő területileg illetékes megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a beruházási terv tekintetében az
ALFÖLDVIZ Zrt. részére a használati díj terhére megtéríti.
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meghatalmazó

Jelen meghatalmazást a fenti tartalommal elfogadom:

Nagy László
vezérigazgató
meghatalmazott
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Aláírás
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VÉLEMÉNYEZŐ NYILATKOZAT

Alulírott Kálmán Tibor polgármester, mint Békés Város Önkormányzatának törvényes
képviselője
figyelemmel a ...12021. (IX. 30.) számú képviselőtestületi/közgyűlési
határozatban foglaltakra
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Gördülő
Fejlesztési Terv jóváhagyására irányuló eljárásában ezúton nyilatkozom, hogy az ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.) által az
önkormányzat részére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 I évi CCIX. törvény I 1
(4)
bekezdése alapján véleményezésre megküldött Gördülő Fejlesztési Tervben (felújítási-,
pótlási terv) foglaltakkal
-

-
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EGYETÉRTEK.

Vkr. kód:

21-09760-1-001-00-13

Vkr. megnevezése:

Békés város szennyvíz rendszer

Kelt Békés, 2021. szeptember 30.

polgármester
(törvényes képviselő)
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VÉLEM ÉNYEZŐ NYILATKOZAT

atának törvényes
Alulírott Kálmán Tibor polgármester, mint Békés Város Önkormányz
ületi/közgyűlési
előtest
képvis
/2021 (IX. 30.) számú
figyelemmel a
képviselője
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Gördülő
határozatban foglaltakra
az ALFÖLDVÍZ
Fejlesztési Terv jóváhagyására irányuló eljárásában ezúton nyilatkozom, hogy
sz.) által az
5.
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út
(4)
törvény I I
önkormányzat részére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 I évi CCIX.
ási-,
n
(felújít
Tervbe
tési
bekezdése alapján véleményezésre megküldött Gördülő Fejlesz
pótlási terv) foglaltakkal
. .
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EGYETÉRTEK.

Vkr. kód:

12-09760-1-001-00-12

Vkr. megnevezése:

Békés város ivóvíz rendszer

Kelt Békés, 2021 szeptember 30.

polgármester
(törvényes képviselő)

.

