Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.10. 03.
Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019. évben benyújtandó Gördülő
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás
megadására
Előadó:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző
Meghívott: a DVCSH Kft. képviselője : Nyalka László – műszaki igazgató
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési ov.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.10. 02.
2019.10. 02.
2019.10. 02.
2019.10. 02.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvényben foglaltak alapján előírt, a vÍziközmű rendszerre vonatkozó
Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás
megadására tesz javaslatot.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Iktatószám: 45782-2/2019
Osztály
Ügyintéző neve: Szedresi Csaba s.k.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása:
Osztályvezető aláírása: Markóth B. s.k.
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma: 2019.09. 27.
Ellenőrzés dátuma: 2019.09. 27.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pitnér Mónika h.s.k.
Leadás dátuma: 2019.09.27.
Ellenőrzés dátuma: 2019. 09. 27.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2019.09. 27.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

dr. Petánszki Lajos s.k.
Ellenőrzés dátuma: 2019. 09. 27.
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési terv
elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására
Tisztelt Közgyűlés !
A víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11.§ -a a következőkről
rendelkezik:
„ 11. § * (1) * A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a
fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves
időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.
(2) * A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközműszolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja
minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.
(3) * Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a
beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be
jóváhagyásra.
(4) * Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközműrendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására
kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A
véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A
határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét
képezi.
(5) * Ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem
kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre
irányuló, a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer
létrehozására irányuló beruházásnak vagy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben
meghatározott víziközmű-fejlesztéseknek, joga és kötelezettsége, hogy az 1. § (1) bekezdés
i) pontjában meghatározott legkisebb költség elve érvényesülésének előmozdítása
érdekében az ellátásért felelős vagy annak megbízottja felé szakmai álláspontját kifejtse,
különösen a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása, a közbeszerzési
dokumentáció összeállítása és a kivitelezés során, azok szakszerűsége és a megfelelő
anyagminőségek meghatározása kérdésében. A víziközmű-szolgáltató alkalmazottja vagy
megbízottja e minőségében a fejlesztéssel érintett munkaterületre beléphet, írásban
előterjesztett kérdését, észrevételét vagy javaslatát az ellátásért felelős vagy a
lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály által kijelölt beruházó szerv
köteles figyelembe venni és 15 napon belül írásban megválaszolni. A víziközmű-szolgáltatók
és az érintettek az e bekezdésben szabályozott jogaik és kötelezettségeik gyakorlásával
összefüggésben a Hivatalnál bejelentést tehetnek. A bejelentés alapján a Hivatal a (6)
bekezdés szerinti ellenőrzést folytat.
(5a) * A víziközmű fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv benyújtására
kötelezett vagy azt véleményező víziközmű-szolgáltató, a gördülő fejlesztési tervben
szereplő víziközmű fejlesztéséhez szükséges, más kérelmére folyamatban lévő vízügyi
hatósági eljárásban ügyfélnek minősül.

(5b) *
(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak
végrehajtását ellenőrzi.”
Tekintettel arra, hogy a víziközmű rendszerek műszaki állapotának legjobb ismerője a
Dunaújvárosi Víz- Csatorna- , Hőszolgáltató Kft., mint szolgáltató, ezért a korábbi évek
gyakorlatát követve javaslat formájában elkészítette az idén benyújtandó Felújítási és pótlási
tervet, valamint a Beruházási tervet (együtt. Gördülő fejlesztési terv).
(1. sz. melléklet)
A felújítások forrása a az önkormányzat közművagyonának amortizációs költsége, míg a
beruházások forrása a Dunaújvárosi Víz- Csatorna- , Hőszolgáltató Kft. saját pénzeszköze,
valamint pályázati forrás (Modern Városok Program).
A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szolgáltató által javaslatként
elkészített Gördülő fejlesztési tervet elfogadni, és a benyújtáshoz szükséges
meghatalmazást közgyűlési határozat formájában megadni szíveskedjék.
Az előterjesztést a 2019. október 02 -ai ülésein megtárgyalta a pénzügyi bizottság, a
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a gazdasági és területfejlesztési
bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:
A bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./ 2019. (X. 03.) határozata
a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési terv
elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta a víziközmű
rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervet ( részei: Felújítási és pótlási terv, Beruházási
terv).
A megvalósítás forrása a felújítások és pótlások vonatkozásában a víziközmű vagyonbérleti
díjából befolyt összeg (amortizációs költség), a beruházások vonatkozásában a
Dunaújvárosi Víz- Csatorna- , Hőszolgáltató Kft. saját pénzeszköze, valamint pályázati forrás
(Modern Városok Program).
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a Dunaújvárosi VízCsatorna- , Hőszolgáltató Kft. - t (2400 Dunaújváros, Építők u. 1.), hogy a Gördülő fejlesztési
tervet a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz a DMJV Önkormányzata
nevében nyújtsa be.
3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2019. október 04.
Dunaújváros, 2019. október 03.

Iván László s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és turisztikai bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a Pénzügyi Bizottság
elnöke

