
MUTATÓ

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember ii-én
megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Rendelet sz. Határozat sz.

1. A „Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi 34.
Onkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha üzemeltetésével”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

2. Szajol település víziközműveinek gördülő fejlesztési 35.
tervének j óváhagyásáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. szeptember ii-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron
kívüli ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Dr. Csúri Csaba,
Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, k é p v i s e 1 ő k,
Dr. Bartók László jegyző,
Berkesiné Csinger Gabriella, Némethné Gerecs Judit bejelentéssel távol
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó

Szöllősi József polgármester úr köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 lő képviselőből jelen
vanS fő.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata plusz napirendi pont felvételére.

Nincs napirend felvételére javaslat.

Kéri, kézfeltartással jelezze, aki a kiküldött napirendi pont megvitatásával egyetért.

5 fő igen szavazat

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendet:

A soron kívüli ülés napirendje:

1. „Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló
főzőkonyha üzemeltetésével” tárgyban Indult közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó: Szöllősi József polgármester

2. Szajol település vízi közműveinek gördülő fejlesztési terve
Előadó: Szöllősi József polgármester

1./Napirend ..

ggKözétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Onkormányzat tulajdonában álió
főzőkonyha üzemeltetésével” tár2yban indult közbeszerzési eljárás eredményéről
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzési eljárás során kettő gazdasági
társaság nyújtott be ajánlatot. Az előteijesztésben részletesen leírásra kerültek az ajánlatok,
valamint az értékelési szempontok is. Osszességében a legkedvezőbb ajánlatot az ALCSI
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FOOD Kf1 tette, javaslom az eljárás eredményességének a megállapítását, illetve az eljárás
nyertesének a kihirdetését. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény?

Bernát Julianna: Mindenkitől azt hallom, hogy nagyon jól főznek. Úgy gondolom, hogy
elégedettek lehetünk a vállalkozóval, támogatom a nyertesként a kihirdetést.

Kovács Károly: Egyetértek az alpolgármester asszony véleményével, én is támogatom az
ALCSI-FOOD Kft. ajánlatának elfogadását. Emlékezzünk vissza a márciusi havazás miatt
Szajolban rekedt vasúti helyzetre. Riasztottuk az iskolakonyha vezetőjét, öt perc alatt a
helyszínen volt, kinyitotta és már főzte is a forró teát az utasoknak és a mentésben részt
vevőknek.

Szöllősi József: Köszönöm a véleményeket. Amennyiben további kérdés nincs, kérem,
kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslattal.

5 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2014. (IX.11.) határozata

a „Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló
főzőkonyha üzemeltetésével.” tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII „a
közbeszerzésekró’l “ szóló törvény 22. ‚~‘. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a
Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló
főzőkonyha üzemeltetésével.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.

Az eljárás nyertese az ALCSI-FOOD Kft. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szöllő si József polgármester

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. A közbeszerzési ajánlatot benyújtók
3. Dr. Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó
4. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
5. Irattár
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2.1 N a p i r e n d
Szajol település vízi közműveinek 2ördülő fejlesztési terve
(Irásos terv és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében tizenöt éves gördülő
fejlesztési tervet kell készíteni, amely tartalmazza a felújításokat és a beruházásokat. A
törvényi kötelezettségnek eleget téve, kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzájárulását.

Van-e kérdés, vélemény?

Amennyiben további kérdés nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati
javaslattal.

5 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

35/2014. (IX. 11.) határozata

Szaj ol település víziközműveinek
gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szajol település
víziközműveinek gördülő fejlesztési tervét a mellékelt részletezettséggel jóváhagyja.

Felelős: Szöllő si József polgármester

Határidő: 2014. szeptember 15.

Értesülnek: 1.1 Képviselő-testület tagjai helyben
2. /Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.
3. Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
4.! Irattár

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Soron kívüli ülésünk tárgysorozatával végeztünk,
mindenkinek megköszönöm a munkáját, ülésünket bezárom.

Sző ilősi J~4f
po1gármestd~

ii
D ~. ikLászló

K.m.f.

jegyző



JELENLÉTI ív

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

soron kívüli üléséről

2014. szeptember ii-én

1. Szöllősi József

2. Bernát Juliamia

3. Berkesiné Csinger Gabriella

4. Dr. Csúri Csaba

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Némethné Gerecs Judit

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

~ 4~t~

c4 99~
~

Dr. Bartók László jegyző

PolEármesteri Hivatal részérő:

Szekeres Edit gazdaságvezető

igazgatási csoportvezető

.‚~ .~ .~

~1’

~

Lévainé Rajki Orsolya



Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
Tel.fFax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

soron kívüli ülést tart

2014. szeptember ii-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel

melyre ezúton tisztelettel

meghívom.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A soron kívüli ülés napirendje:

1. „Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában áHó
főzőkonyha üzemeltetésével” tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

2. Szajol település vízi közműveinek gördülő fejlesztési terve
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Szajol, 2014. szeptember 8.

a

Szöllősi
polgármes



ELŐTERJESZTÉS

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 11-i ülésére
„Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Onkormányzat tulajdonában álló

főzőkonyha üzemeltetésével.” tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményéről.

Tisztelt Képviselő-testület!
1. Előzmények
Szajol Községi Onkormányzata a „Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi
Onkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha üzemeltetésével” tárgyában közbeszerzési
eljárást indított. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Ertesítőben a KE: 14121/2014 számon,
2014. 0’7. 21. jelent meg. Az ajánlattétel határideje 2014. 09. 02. 10:00 óra volt.
A dokumentációt átvevő ajánlattevők száma: 2 db.
Beérkezett Ajánlatok száma: 2db.
Az ajánlatok érvényességi alkalmassági szempontból felülvizsgálatra kerültek.
A hiánypótlásra felhívott ajánlattevő:

- ALCSI-FOOD Kfc. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 brsz
A hiánypótlás teljesítésének határideje — 2014. 09. 09. 9:30 volt.
Az Ajánlattevő a hiányok pótlását a megadott határidőre teljesítette.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a döntéshozó, Szöllősi József polgármester az alábbi
ajánlatok érvényességét állapította meg:

- ALCSI-FOOD Kfi. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 brsz
- TS Gastro KIt 2730 Albertirsa, Pesti út 65.

2. A közbeszerzési eljárás értékelése
Ervényes ajánlatot nyújtott be:

- ALCSI-FOOD KIt. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz
- TS Gastro KIt. 2730 Albertirsa, Pesti Út 65.

Érvénytelen ajánlatot nyújtott be: -

3. Az eljárás eredményességének a megállapítása
Az érvényes ajánlatok adatai az alábbiak:
Az ajánlattevő neve: ALCSI-FOOD Kft.
Az ajánlattevő címe: 5000 Szolnok, Tö1~y utca 16553/5 hrsz.

1. Közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma ± korrekciós szorzó,
óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, 43 666 770 Ft
felnőttek esetén ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x
szállítási napok száma = nettó éves díj).

2. Főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága 5 Km

3. Bérleti díj (Ft/hónap, nettó összeg) 40.000 Ft/hónap
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Az ajánlattevő neve: IS Gastro Kft.
Az ajánlattevő címe: 2730 Albertirsa, Pesti Út 65.

1. Közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma ± korrekciós szorzó,
óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, 44 270 422 Ft
felnőttek esetén ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x .

szállítási napok száma = nettó éves díj).

2. Főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága 42 Km

3. Bérleti díj (Ft/hónap, nettó összeg) 78.740 Ft/hónap
Az érvényes ajánlat birálati szempont szerinti értékelése:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 1-100.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontjainak
módszere:
Ajánlati ár: közétkeztetés éves díja.
Az ajánlattevő ajánlati árként az önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnorma
%-ára tett ajánlata alapján kerül kiszámításra a közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma +

korrekciós szorzó, óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, felnőttek esetén
ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x szállítási napok száma = nettó éves díj (a
dokumentációban mellékelt számítási táblázat alapján kerülhet megállapításra).
A legelőnyösebb ajánlat kap 100 pontot, a következő ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly
módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált ajánlat,
arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.
Bírálati részszempont (20) (a főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága): az MS
jelű műszaki alkalmassági feltétel igazolása körében részvételre jelentkező által megjelölt
főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől (5081 Szajol Rózsák tere 1.) mért távolsága. A távolság
számítása: ajánlattevő a http:/!www.utvonalterv.hu/ weboldalon található útvonaltervező
program segítségével köteles megadni a fózőkonyha és ajánlatkérő székhelye közötti
távolságot kilométerben két tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő a bírálat során ellenőrzi a
megadott távolság helyességét. Az útvonaltervezés során az alábbi beállításokat kell
elvégezni: autós közlekedés, legrövidebb Útvonal.
Az ajánlattevők pontszámait Ajánlatkérő az alábbi táblázat szerint állapítja meg:
Távolság Pontszám
0-10 km 100 pont
11- l5km50pont
15km felett 10 pont
Megajánlott bérleti díj mértéke (nettó Ft) (10)
A legelőnyösebb ajánlat kap 100 pontot, a következő ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly
módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált ajánlat,
arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.
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kz összességében ]e~előnyösebb ajánlat meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:
~z ajánlattevő neve: ~z ajánlattevő neve:
~LCSI-FOOD Kft. [S Gastro Kft.

\~z elbírálás
észszempontok

észszempontjai súlyszámai Értékelé Értékelési pontszám ésErték ~rtékelési pontszán
(adott esetben(adott esetben azsi súlyszám dési és
alszempontjai is) alszempontok )ontszá szorzata )onts súlyszám

súlyszámai is) n ~ám szorzata
1. . Közétkeztetés

éves díja 70 100 7000 98,64 6905

2.Főzőkonyha
~jánlatkérő szék- 20 100 2000 10 200
ielyétől mért tá
íolsága

3. Bérleti díj
10 50,8 508 100 1000

~ súlyszámma
szorzott 9508 8105
értékelési
)ontszámok
~5sszegei
‘tjánlattevőriként:
Az érvényes Ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot az összességében legelőnyösebb
ajánlat mint bírálati szempont szerint az ALCSI-FOOD Kft. tette.
Indokolás: Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívásban, illetve az idevonatkozó jogszabályokban
meghatározott előírásoknak megfelelő érvényes ajánlatot tett.
Az ajánlatban értékelésre kerülő szempontok: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
Az Ajánlati ár értékelése:
A közbeszerzés becsült értéke nettó: 157.220.000 Ft/S év, 31.444.000 Ft/év.
Az Ajánlattevő ajánlata nettó: 43.666.770 Ft/év.
Különbözet nettó: 12.222.770 Ft
Az Ajánlattevő ajánlatában a jelenlegi érvényes szerződésben meghatározott korrekciós
szorzót alkalmazta. A nyersanyagnorma kötött az önkormányzat rendeletében határozta meg.
Az ajánlatban a különbözet a maximális mennyiségi adatok meghatározása, illetve az
étkeztetést igénybe vevők térítési díja miatt alakult ki. Az ajánlati ár a jelenlegi szerződéses
ámak megfelel.
A Bíráló Bizottság javasolja az eljárást lezáró döntést hozó Képviselő-testületnek az eljárás
eredményessége a megállapítását, és az eljárás nyerteseként az ALCSI-FOOD Kft.
kihirdetésének elrendelését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg az
alábbi határozatot:
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Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

../2014. (IX.11.) határozata

a „Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában áHó
főzőkonyba üzemeltetésével.” tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII,, a
közbeszerzésekről” szóló törvény 22. ‚~‘. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a
Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Onkormányzat tulajdonában áHó
főzőkonyha üzemeltetésével.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.
Az eljárás nyertese az ALCSI-FOOD Kft. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szöllősi József polgármester

Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. A közbeszerzési ajánlatot benyújtók
3. Dr. Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó
4. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
5. Irattár

Szajol, 2014. szeptember 11.

DIl~f ~ Lász o
jegyző

Szöll
polgármester

O
-‚

~ ~ A~

*



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (IX. 11.) határozata

Szajol település víziközműveinek
gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szajol
település víziközműveinek gördülő fejlesztési tervét a mellékelt részletezettséggel
jóváhagyja.

Felelős: Szöllősi József polgármester

Határidő: 2014. szeptember 15.

1.! Képviselő-testület tagjai helyben
2. /Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth L. Út 5.
3. Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
4.! Irattár

Szajol, 2014. szeptember 11

Értesülnek:

k,.
Szöllősi J. .e
polgármester



SZAJOL TELEPÜLÉS VÍZIKÖZMŰVEINEK
GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

Ellátásért felelős megnevezése:

Szajol Község Önkormányzata

5081 Szajol,

Rózsák tere 1.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízm~vek Zrt,

5000 Szolnok,

Kossuth Lajos Út 5.

Szo’nok, 2014. augusztus 8.



A vízíközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 1 L ~ (I) értelmében, a víziközmű
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatós~ga érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel -

víziközrnuí-s~olgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kelt készíteni. A
gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő
felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási
munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd
az értékmegörzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk Össze a fontossági
sorrend figyelembevételével.

FELÚJÍTÁS! ÉS PÓTLÁSI TERV

L ÜTEM

2015. évben tervezett felúj~tások ás pótlások

Rövidtávú felújítási és pótlási terv:

Ivóvíz

Vkr. ~j~í~tás és pótlás Vízi ogi létesítési Tervezett nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély öss~g~

Előre nem látható
események miatt, 2015. évi bérleti

SZAJ-IV váratlanul jelentkező Nem I .000.000.-Ft díj
felújítási, pótlási

kényszer. Tartalék keret.

Szennyvíz

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjog Jétesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély költség

Előre nem látható
események miatt, 2015. évi bérleti

SZAJ-SZV váratlanuljeleritkező Nem 600.000.-Ft díj
felújítási, pótlási

kényszer. Tartalék keret.

2015. évben tervezett felújítások ás pótiások összesen~ 1.600.000.-Ft



IL ÜTEM

2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások

Középtávú felújítási és pótlási terv:

Tvóvíz

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi létesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély költség

201 6.-2019. évi
50 m3-es víztorony bérleti díjSZAJ-IV Nem 600.000.-Ft

vízterének felújítása + egyéb forrás
(p1. pályázat)

20l6.-20 19. évi
2 db 150 m3-es térszinti bérleti díjSZAJ-IV Nem 5.000.000.-Ft

tároló felülvizsgálata ÷ egyéb forrás
(p1. pályázat)

2016.-2019..évi
Gárdonyi Út bérleti díjSZAJ-IV [90 fm 75-ös PVC cső Nem 2.470.000.-Ft

cseréje KPE csőre + egyéb forrás(p1. pályázat)
2016-2019. évi

Zrínyi út bérleti díj
SZAJ-W 190 Fm 75-ős PVC cső Nem 2,470.000,-Ft

cseréje KPE csőre + egyéb Forrás
(p1, pályázat)

2016-2019. évi
Bocskai Út

bérleti díjSZAJ-W 190 fm 75-ös PVC cső Nem 2.470.000,-Ft
+ egyéb forráscseréje KPE csőre
(p1. pályázat)

2016-2019. évi
Hunyadi Út

bérleti díjSZA.J-IV 190 fm 75-ős PVC cső Nem 2.470.000.-Ft
cseréje KPE csőre + egyéb forrás

Szenityvíz

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi létesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély költség

2016.-2019. évi
SZAJ-SZV szenlwvíz átetnelőkhen Nem 1 .000.000.-Ft bérleti díj2 db szivattyú Felújítása

+egyéb_forrás
szennyvíz átemelőknél 2016.-2019. évi

SZAJ-SZV elektromos szekrények Nem 2.000.000.-Ft bérleti díj
felújítása +egyéb forrás

2016~-2019. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 18.480.000.-Ft



III. ÜTEM

2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlásek

Hosszú távú felújítási és pótlási terv:

Ivóvíz

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi létesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése eng~dé költség

50 db tolózár műszaki
. . . 2020.-2029. eviaUapota es kora miatt a . ‚.

SZÁJ-IV szakaszolhatóság Nem 3.000.000.-Ft bérleti ik]
. + egyeb forraserdekében folyamatos

‚ ..‘ (p1. pályázat)eserere van szukseg
2020.-2029. évi

SZAJ-IV [8 db lüzesap cseréje Nem 3.600.000.-Ft bérleti díj
modem fold telettire ~ egyeb forras

(p1. pályázat)

2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 6.600.000.-Ft

BERUHÁZÁSI TERV

I. ÜTEM

Rövidtávú beruházási terv

2015. évben tervezett beruházások:

Ivóvíz

Vkr. Beruházás Vízjogi létesítési Tervezett nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése eug~~iy •~~eg~_

Előre nem [átható
események miatt, 2015. évi bérleti

SZAJ-IV váratlanul jelentkező Nem 1 .000.000.-Ft díj
felújítási, pótlási

kényszer. Tartalék keret.

Szennyvíz

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi létesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése költség

Előre nem látható
események miatt, 2015. évi bérleti

SZAJ-SZV váratlanul jelentkező Nem 700.000.-Ft díj
felújítási, pótlási

kényszer, Tartalék keret.

2015. évben tervezett beruházások összesen: 1.700.009.-Ft



IL 1JTEM

Középtávú beruházási terv:

2016.-2019. évben tervezett beruházások:

Ivóvíz

Vkr. Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési Tervezett Javasolt forrás
azonosító ern~edélv nettó összci~

2016.-2019. éviMikszáth K. úton vezeték
bérleti díjSZAJ-IV idépítése Nem 7.300.000.-Ft + egyéb forrás

S6Ofm (p1. pályázat)

Szennyvíz

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi l~tesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély költség

szennyvíz átemelőkbc 201 6.-20 19. évi
SZAJ-SZV 2 db szivattyú Nem 2.000.000.-Ft bérleti díj

beszerzése +egyéb forrás

2016.-2019. évi
SZAJ-SZV szennyvíz átemelőknél Nem 800.000.-Ft bérleti díjaknafedlapok cserejé +egyéb Forrás

2016’-2019. évben tervezett beruházások összesen: 10.100.000.-Ft

III. ÜTEM

Uosszútávú beruházási terv:

2020.-2029. évben tervezett beruházások:

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi létesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély költség

gravitációs csövek
cseréje KG PVC csőre a 2020.-2029. évi

SZAJ-SZV lejtési hibák Nem 4.000,000.-Ft bérleti díjmegszüntetése végett +egyéb forrás
(Hunyadi Út)

[00 Fm
gravitációs csövek

cseréje KG PVC csőre a 2020.-2029. évi
lejtési hibák Nem 6.000.000.-Ft bérleti díjSZAJ-SZV

megszüntetése végett +egyéb Forrás
(Rózsa F. út)

l5Oflu

2020.-2029. évben tervezett beruházások összesen: 10000.000.-Ft



Tervezett fe1’~jítási, pótlási és beruházási költségek 2015.-2029.: 48.480.000.-Ft

Tervezett bérleti díj (2015.-2029.): 49.500.000.-Ft
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