A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 127/2018.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2018. szeptember 12. napján
15,00 órakor megtartandó ülésére

az ivóvíz közmű-rendszer 2019. évi gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester
Készítette: ERÖ Zrt. és
Skoda Ferenc jegyző
A törvényességi ellenőrzést végezte: ----------Tárgyalja:
PF Bizottság: 2018. szeptember 11.

Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek (a továbbiakban:
Vksztv.) 11. § (1) bekezdése szerint „A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága
érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.”

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerint „A …………….. a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.”
Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt, mint az ivóvíz víziközmű-szolgáltató a fenti jogszabályok figyelembevételével elkészítette az öt település tulajdonában lévő ivóvíz közmű rendszerére
vonatkozó 2019. évi gördülő fejlesztési tervet, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A
tervek szerinti munkálatok költségét az önkormányzat a bérleti-üzemeltetési szerződésben
meghatározott használati díj terhére biztosítja.
Az öt önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz közműrendszerrel kapcsolatos gesztori
feladatokat az elmúlt év végén megkötött megállapodás alapján Decs Nagyközség Önkormányzata látja el. Ennek ellenére az ERÖV Zrt. által megküldött anyagot még az érkezése
napján, szeptember 5-én megküldtük a többi önkormányzatnak, hogy azt véleményezzék.
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A 2019. évi fejlesztési terv településünket három témában érinti, az összköltség
610.000.- Ft. Ebben az előre nem látható feladatok végzésén kívül altalaj tűzcsapok kicserélése föld felettire és ívóvíz hálózati bekötések felújításai szerepelnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a
határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
az ivóvíz közmű-rendszer 2019. évi gördülő fejlesztési tervének jóváhagyására
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt, mint ivóvíz víziközmű-szolgáltató által elkészített DTKSZ-D-IV azonosítójú ivóvíz közmű rendszer 2019. évi Gördülő Fejlesztési Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Skoda Ferenc jegyző
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
érintett települések polgármesterei
polg. hiv. pü.-i oszt., helyben
irattár
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