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Tárgy: 2014-2016. évi beruházási-felújítási és pótlási terv 
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Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy ,,a vízlközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosithatősága érdekében vízlközmű-szolgáItatási ágazatonként 15
éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek
részétképezi a felújítási és pótlási, valamint abenlházási terv. A gördülő fejlesztési terv I.

ütemének dokumentáciőját, avízlközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH.) 2014. szeptember 15-ig szükséges
j óváhagyásra benyújtani.

Társaságunk elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi, a települési és térségi
vizlközmű rendszer 2014-2016. évi beruhazási- felújítási és pótlási tervdokumentáciőját a
vizlközmű szolgáItatás színvonalának szinten tartása illetve javítása érdekében. A gördülő
fejlesztési terv I. ütemeként elkészített programban felsoroljuk mindazon szükséges
felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a
rendszer zavartalan múködéséhez. A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági
szempontok szerint ütemeztük, a'szolgáltatásra várható hatások figyelembe véÉlével.

Társaságunk a programban feltűntetett rekonstrukciós, fejlesztési munkákat - a tervek
tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett - a Tisztelt
Önkorrtrányzat llyen irányú felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A
dokumentum véleményezése, majd testületi határozattal történő jóváhagyása után a korábbi
években már elkülönítetten kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj (valamint pályázati és
egyéb fonás) képezheti finanszírozási forrását a végrehajtandó vízlközmű-fejlesztési
munkáknak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vksztv. 18. §-a alapján az ellátásétt felelős önkormányzatnak a
használati (bérleti/koncessziós) díjból szárrnazó bevételét elkülönítetten kell kezelnie, és azt
kizárőIag vízlközmű-fejlesztés ftnanszítozására fordíthatja. 2013, februárjában a törvény
kiegészült, az egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szőIő, 5812013 (II.27.)
kormányrendelettel, mely szerint avíziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét gyakorló
Magyar Energetikai és Közmű-szabáIyozási ílivatal a jövőben bármikor ellenőrizheti a
használati (bérleti/koncessziós) díj törvényes felhasználását, és a jogszabály előírások
megsértése esetén a rendelet 52.§ (3) bekezdése alapján - maximálisan 20 millió Ft mértékű -
bírság ktszabásétr aj o go sult.
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Tisztelettel kérjük, hogy jelen levelünkhöz mellékelt beruházási-felújítási és pótlási terv
áttekintése után, az általunk javasolt munkafeladatokra vonatkozó megrendelési igényüket
levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjenek megküldeni részünkre, hogy a
végrehajtandó munkák előkészületeit meg tudjuk kezdeni.

Amennyiben döntéshozatal személyes egyeztetést igényel, műszaki projektirányító kollégánk
a lenti elérhetőségei bármelyikén készséggel áll rendelkezésre.

Ho rváth Zo|tán proj ektirányító
Telefon: 84/506-185

E-mail : horvath.zoltan@drv.hu

A további sikeres együttműködésben bizva.

Siófok, 2014. április 8.
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2014. Évr

BERUH xzxsl, r,plú.lírÁsI És pórrÁst TERvE
2015. És zoro. ÉvES xIEcÉszírÉsSEL

Siófok, 2014" március 31.

Bárdos Bartók Miklós Csaba Horváth zoltán
píoj€ktiránvitó

Műszaki csopoit

üzemeltetési üzemmé|nök
,TIorváth?-oltán
projektirányító

LOVAS 2014. EVl BERUHAZASI, FELUJITASI ES POTLASI TERV
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SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

Az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felúiításoknak, fejlesztési igényeknek

megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányozttrk e|Ő. Az
előie tervezhető munkák során elsődlegesen az izembiztonságot majd az értékmegőrzésre

irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend

figyelembevételével.
nbia" az esetben, ha az aktuális évre előirányzott használati díj összegét nem fordítják

teljes mértékben a viziközmű-rendszerre, kérjük a fel nem használt forrást szíveskedjenek

elktilonítetten kezelni. Erre azért van szükség, mer1 jövőben felmerÜlhetnek olYan

feladatok, amelyek forrásigényei meghaladhatiák az aktuális év használati díj Összegét.

Az elvégzett munkákról múszaki átadás-átvételt kívárrunk tatlani, amit a teljesítés igazolás

atáírásáialjogszerűsítünk, és ezze\ egyidejűleg az Önkormányzatnak lehetősége Van a

munka minőségét és mennyiségét is ellenörizni.
Az a1ábbi adatok íqékoziató lellegűek, a piaci viszonyok fi.iggvényében változhatnak,

nem minő sülnek ár aj ánlatnak.
Fentiek alapján az alíhbi beruházások megvalósítását javasoljuk:

LovAs szennyvíz rendszer

2014. évre javasolt Beruházási Terv

2014. évre javasolt Felújítási és Pótlási Terv

Javasolt forrásBeruházási
feladat

Tervezett
bruttó
összeg
leFtl

Beruházási Terv

használati díjÁtemelő területén, mérési hely
kialakítása céliából 1db akna kiépítése

Tervezett beruházás összesítve /eFt/

Sorsz. Felújítási és Pótlási Terv

Tervezett
bruttó
összeg
leEtl

Felújításil
Pótlási
Feladat

.|avasolt forrás

20I4lSZ2
Szerelvény aknában lévő szerelvények
cseréje, (NTAI00 visszacsapó és tolózár
csere 2 db)

400 Pótlás

használati díj +
egyéb

Önkormányzati
forrás

Tervezett beruházás összesítve leFtl 400

A 2014. évi előirányzott használati díj :

A 201,4. évi díj elköteleződött felhasználása:
A2014. évben beruházásra fordítható hányad:

600 eFt
0 eFt

600 eFt

LovAS zot+. Évt sERuHAZÁst. ppt-u:írÁst ÉS potl,qst tpRv
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KéIjük beruházási, felújítási és pótlási terv áttanulmányozását és a várható források
figyelembe vételével annak végleges elfogadását.

Természetesen Társaságunk részére az Önkormányzat álí.al páIyázhatő lehetőségek
teljesen nem ismertek, ezért kérjük azokat a feladatokat, amelyek pályázati forrásból is
megvalósíthatók, sziveskedjenek külön kezelni és részünkre ennek megfelelően
visszaigazolni.

Kérjük a tervezett beruházási, felúiítási és pótlási terv tételenkénti megrendelését,
melynek megfelelően a teljesítésekről gondoskodunk,

Fogalmak:
- Beruházás:

Beruházásnak minősül a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban
történő előállítása a beszerzett tárgyi eszközök üzembe helyezése érdekében az
üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig végzett tevékenység (szállítás,
alapozás, üzembe helyezés, vámkezelés, közvetítés stb), továbbá mindaz a
tevékenység, amely atárgyi eszköz beszerzésétrezhozzákapcsolható, ideértve a hitel-
igénybevételt és biztosítást is"
Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváItoztatását,
átalakitását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező
tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb
tevékenységekkei e gyütt.

- Felújítás:
A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti áIlaga (kapacitása, pontossága)
helyreállítását szolgáló olyan tevékenység, amely nem minősül a tárgyi eszköz
folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási
tevékenységnek" A felújítás is a már állományban lévő tárgyi eszközökhöz
kapcsolódik, azaz nem jár mennyiségi növekedéssel.

- Pótlás:
A pótlás olyan mennyiségi növekedéssel nem járó új eszköz beszerzés, aminéI az
elhasználódott eszköz selejtezésre kerül és a nyilvántartásból kivezetik.

Amennyiben az Önkormányzat részéről egyéb más igények merülnek fel, legyenek
kedvesek kiegészítésként részünkre megküldeni,
A javasiattal kapcsolatos visszaigazolásokat lehetőség szerint 2014. április 30-ig
szíveskedj enek megküldeni,

LovAS zot+. Évt srnuHÁzÁsI. pgt úlírÁst És pórlÁst rpnv
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Az alábbiakban feltüntetett munkák tqékoztatő jellegúek, megvalósulásuk szükséges a
vízlközmű-rendszer biztonságos üzemeléséhez. A középtávú tervezés indokolia tételenkénti
felsorolásukat.

2015. évre javasoIt Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok:

2016. évre javasolt Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok:

Sorsz.
Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok

tájékoztató ielleggel

Beruházási/
Felújítási/

PótIási
Feladat

Tervezett
bruttó összeg

/eEtl

2015lSZ1
Atemelőnél a kiépített aknába, a méréshez
szükséges szerelvények beszerzése
(mennvisésmérő)

Beruházás

2015lSZ2
Lovas szennyviz átemelőbe 1 db szivattyú
beszerzése

Beruházás

T erv ezett beruházás összesítve /eFt/
1 970

Sorsz.
Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok

tájékoztató jelleggel

Beruházási/
Felújítási/

Pótlási
Feladat

Tervezett
bruttó összeg

leFtl

2016lSZ2
mennyiségmérő irányítástechnikai rendszerbe
történő integrálása

Beruházás

Tervezett beruházás összesítve /eFt/
660
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