EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. szeptember 9-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
2. Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” programsorozat
támogatására
3. A 114/2015.(VIII.10.) határozat visszavonásáról és az Edelény külterület 050/27
hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

E d e l é n y, 2015. szeptember 9.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-én
a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai
Gyula, Fischer Ferdinánd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj
Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya
képviselők
Igazoltan távol: Káli Richárd, Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén
résztvevőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős
testületből 10 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Víziközmű-rendszerre
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

vonatkozó

Gördülő

Fejlesztési

Terv

2. Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!”
programsorozat támogatására
Előadó: polgármester
Javasolja napirendre felvenni „A 114/2015.(VIII.10.) határozat visszavonásáról és az
Edelény külterület 050/27 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről” szóló 132./ számú
előterjesztést.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat,
indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
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Polgármester a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja a
módosítással együtt.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 10 fő
képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2015.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Rendkívüli
testületi
meghatározásáról

ülés

napirendi

pontjainak

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
2. Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország,
szeretlek!” programsorozat támogatására
Előadó: polgármester
3. A 114/2015.(VIII.10.) határozat visszavonásáról és az Edelény
külterület 050/27 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pontok
1./ Napirendi pont tárgya:
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 130. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy annak idején az előző képviselő-testület
jóváhagyott a Városfejlesztési Bizottság javaslatára, - melyre írásban tett javaslatot
polgármester úrnak - hogy készüljön Edelény Város Önkormányzatára egy átfogó
koncepció a belvízelvezetés kapcsán.
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Erre a képviselő-testület jóvá is hagyott egy összeget, és úgy tudja, hogy a Kft. el is
készítette két évvel ezelőtt ezt a koncepciót. Annak idején abban maradtak, hogy ha
lesz lehetőség, - mivel egyben nem tudják megvalósítani, - a következő képviselőtestületnek azt kell tennie majd, hogy prioritási sorrendet állítson fel a városrészek
között, és adott esetben el is készíthetik ezek alapján a vízjogi létesítési engedélyezési
terveket. Azért mondja el ezt ennél a napirendnél, mert ha helyesek az információi,
akkor a következő pályázati ciklusban, valamikor tavasz környékén megjelenhetnek
azok a kiírások, amelyeket a szakhatóságoknak már augusztusban megküldtek
véleményezésre, és ha jól tudja, a szakhatóságok vissza is küldték a minisztérium felé.
Magyarul, ha tavasszal megjelennek ezek a pályázati kiírások, és majd csak akkor
lépnek ebben az ügyben, nagy valószínűséggel lemaradhatnak, mert egy ilyen
engedélyes tervnek az elkészítése több hónapot is igénybe vesz, illetve amíg az
engedély jogerőssé válik. Azt kéri a képviselő-testülettől, polgármester úrtól, vagy
azoktól, akik lobbi erővel rendelkeznek, hogy próbálják meg megnyitni azokat a
csatornákat, amelyek segíthetnek abban, hogy egy ilyen pályázati kiíráson részt
vehessenek, ezért már most el kellene kezdeni ebbe az irányba lobbizni. Tudomása
szerint több kategória is lesz településnagyságtól függően. Egy ilyen terv elkészítése
nem egyszerű dolog, nem olcsó mulatság, de kell majd valamilyen megoldást találnia a
képviselő-testületnek arra vonatkozóan, hogy a belvízelvezetés kapcsán pályázatot
tudjanak benyújtani.
Borza Bertalan képviselő: Jogszabályi előírás van arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzatnak un. gördülő hosszabb tavú tervet kell készíteni éves lebontásokban a
tulajdonában lévő víziközművek fejlesztésére. Szerinte mindenki tudja, az is, aki
készítette, hogy ebből semmi nem fog megvalósulni, nincsenek is benne konkrétumok,
számok, kilométer nagyságrendű vezetékszakaszok szerepelnek benne, de mint ahogy
eddig is, vélhetően a koncessziós díjból befolyó összeg nagy részét hibaelhárítási
munkálatok fogják elvinni a városban. Ez azért szomorú, mert a vezetékhálózat a
városban annyira elavult, hogy egyre több ilyen hiba lesz. Ezt valamilyen plusz forrással
kellene segíteni, illetve plusz forrást találni arra, hogy fel tudják tervszerűen újítani a
vízhálózatot.
Polgármester: Teljesen egyetért a véleménnyel, sajnos nem az ő és a jelenlegi
kormány hibája, az uniós tagság hozta, hogy olyan hihetetlen adminisztrációs dolgokat
kell elkészíteni egy adott önkormányzatnak, sőt az élet minden területén, aminek túl sok
értelme nincs, de ez az előírás, ez a jogszabály, természetesen végre kell hajtaniuk.
Vannak olyan információik, hogy a következő ciklusban minden valószínűség szerint
ivóvízre is lesz némi lehetőség, ivóvíz-gerincvezetékek felújítására. Nyilván figyelnek
minden apró mozzanatra. Amit Csabai Gyula képviselő úr elmondott, pontosan úgy van,
annak idején elkészült, és majdhogynem kiviteli tervként készült el ez a tanulmány a
finkei városrészre vonatkozóan. Arra nem emlékszik, hogy a vasútállomás környéke
benne van-e, de Fischer Ferdinánd képviselő úr jelzi, hogy igen. Nyilván semmiféle
pályázatot nem fognak kihagyni, már most kezdenek előkészülni a szeptemberben
várható kiírási dömpingre. Nyilván az az anyag, amit kért részükről a magyar kormány,
kistérségi, járási szinten kérte, hogy településenként legyen lebontva, hogy ki mit
szeretne megvalósítani, erre volt még egy járási szintű keret, ami rendelkezésre állt.
Begyűjtötték a településektől, már akik benyújtották ezeket az igényeket, és ebben
többek között Edelény már beépített a csapadékvíz-elvezetésre egy elég jelentős
forrásigényt. Azóta az elosztási rendszerben változások történtek, a megyei keretet
gyakorlatilag összecsapták, és mintegy 93 milliárd áll a megye rendelkezésére.
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Ennek elosztása megyei szinten fog történni. Bízik abban, hogy a következő pályázati
ciklusban Edelény városa a megye egyik nyertese lesz.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a
belvízrendezéses koncepció kidolgozásában részt vett, melyről elég sok mindent tudna
mondani. Nagy sok terület olyan szinten ki lett dolgozva, hogy a vízterület lehatárolások
mindenütt megvannak, illetve különböző számításokkal, geodéziai bemérésekkel együtt
és nemcsak a Finkei és a vasútállomás, malomárok környéke, hanem az egész Tóth
Árpád úttól a Rozsnyói útig, az Újvilág, Bódva út területének a teljes geodéziai
felmérése megvan. Vannak olyan részek, mint pl. az Egres-i városrész, ami nincs
benne, de ott nincsenek ilyen problémák. Az engedélyes tervről is szó esett, szerinte is
ezen minél hamarabb el kell gondolkodni, mert azt tudni kell, hogy egy vízügyi létesítési
eljárás minimum 90 nap. Úgy gondolja, hogy ma minél nagyobb területre érdemes a
tervet megcsinálni és vízjogi engedélyt, és kiderül majd, hogy mennyire lehet beadni
pályázatot. A mostani anyagról szólva, hogy ennek a gördülő fejlesztési tervnek ilyen
értelemben csak az az egy jelentősége van, hogy kötelező leadni, de ennek a forrásáról
és annak a 15 éves tartásáról, hogy mit végeznek el, semmit nem mutat. Az viszont
látszik belőle, hogy nagyon sok régi, elavult vezeték van, amik kilométerekre ki van írva.
A vízminőség javító programokban mindenképpen a pályázatot meg kell keresni, mert
vannak olyan szakaszok, amit rég ki kellett volna váltani. Szerinte ez a gördülő
fejlesztési terv már a jövő évben borulni fog.
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2015.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Víziközmű-rendszerre
vonatkozó
Gördülő
Fejlesztési
Terv
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény
város víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó
2016-2030. évekre kiterjedő ÉRV ZRt. által elkészített Gördülő
Fejlesztési Tervet a határozat mellékleteként elfogadja és megbízza
az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé benyújtsa.
2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a víziközmű bérletiés használati díjakból befolyó összegből kerül biztosításra.
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3. A Képviselő-testület 110/2014.(IX. 15.) határozatával jóváhagyott
2015-2029 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv a 2016-2030
évekre vonatkozóan érvényét veszti.
Határidő: 2015.09.15.,
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok
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ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

Melléklet a 126/2015.(IX.09.)
határozathoz

Fejlesztés megnevezése

Edelény vezeték kiváltás DN 50, DN 60,
DN 80 ac és acél vezeték cseréje DN 90-es
KPE vezetékre 2697 fm hosszban
FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE

Edelény, 2015. augusztus 12.
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Tartalom

1.

Jelenlegi állapot ismertetése, fejlesztés célja

2.

Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek főbb
műszaki jellemzők

3.

Fejlesztés költsége

4.

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

5.

Fejlesztés megvalósításának előnyei, a fejlesztés elmaradása esetén
bekövetkező kockázati tényezők

6.

A fejlesztés és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások

7.

Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás

8.

Fejlesztési források bemutatása

9.

Mellékletek
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ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió
1.

Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja
Elöregedett, rossz állapotú vezetékek, melyeken elég gyakori a meghibásodás,
mely a település földrajzi adottságai miatt nehezen észlelhető.

2.

Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb
műszaki jellemzők
•

3.

DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél vezetékek kiváltása DN 90-es KPE
vezetékre 2697 fm hosszban.

Fejlesztés költsége (Ft) (ÁFA nélkül)
A fejlesztés finanszírozás kategóriája Forráshiány (FH), Használati díj (HD)
Fejlesztési keret
Edelény DN 50, DN 60 és DN 80
vezeték cseréje DN 90-es KPE
vezetékre 2697 fm hosszan
Összesen (Ft) :

48.546.000 Ft
48.546.000 Ft

Kivitelezésének módja:
Idegen:
Saját:
Vegyes kivitelezésű:
Megoszlása:
Idegen:
Saját:

4.

Fejlesztés megvalósításának ütemezése
2020.-2024. minden év április 1.-től november 10-ig, 5 ütemben.

5.

Fejlesztés megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén
bekövetkező kockázati tényezők
•
•

Elmaradása esetén a település több pontján a vízellátása nem biztosított egy
esetleges meghibásodás esetén
Biztonságosabb üzemeltetést eredményez
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6.

A fejlesztés és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások
A fejlesztés megtérülési ideje nem értelmezhető. A település biztonságos
ivóvízellátása érdekében a rekonstrukció nem halasztható el, mivel a vezeték
szakasz a település biztonságos ivóvízellátásáért felelős.
A fejlesztés elmaradása esetén a várható költségek: 5.000.000 Ft/év mely nem
tartalmazza a reakció idő alatt elfolyt ivóvíz előállítási költségét.
A fejlesztés megvalósításának teljes költsége: 48.546.000 Ft
A fejlesztés megtérülése ezek alapján 10 év

7.

Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző
aláhúzandó, lehet több is) ⃰ (a projektre jellemző szempontok aláhúzása)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi kötelezés).
Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
Elmaradása magas kockázattal jár.
Elmaradása kockázattal jár.
Elmaradása alacsony kockázattal jár.
Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat teljesítése.
Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

8.

Fejlesztési források bemutatása
Forráshiány, használati díj

9.

Mellékletek

Edelény, 2015. augusztus 12.
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ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

Felújítás megnevezése

Edelény vezeték kiváltás DN 100 ac
vezeték cseréje DN 110-es KPE vezetékre
16925 fm hosszban

FELÚJÍTÁS ISMERTETÉSE

Edelény, 2015. augusztus 12.
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Tartalom

1. Jelenlegi állapot ismertetése, felújítás célja
2. Felújítás műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek főbb
műszaki jellemzők
3. Felújítás költsége
4. Felújítás megvalósításának ütemezése
5. Felújítás megvalósításának előnyei, a fejlesztés elmaradása esetén
bekövetkező kockázati tényezők
6.

A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások

7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás
8.

Felújítási források bemutatása

9.

Mellékletek
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1. Jelenlegi állapot ismertetése, a felújítás célja
Elöregedett, rossz állapotú vezetékek, melyeken elég gyakori a meghibásodás,
mely a település földrajzi adottságai miatt nehezen észlelhető.
2. Felújítás műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb
műszaki jellemzők
- DN 100 ac vezetékek kiváltása DN 110-es KPE vezetékre 16925 fm
hosszban.
3. Felújítás költsége (Ft) (ÁFA nélkül)
A felújítás finanszírozás kategóriája Forráshiány (FH), Használati díj (HD)
Felújítási keret
Edelény DN 100 vezeték cseréje DN
110-es KPE vezetékre 16925 fm
hosszan
Összesen (Ft) :

338.500.000 Ft
338.500.000 Ft

Kivitelezésének módja:
Idegen:
Saját:
Vegyes kivitelezésű:
Megoszlása:
Idegen:
Saját:

4. Felújítás megvalósításának ütemezése
2020.-2029. minden év április 1.-től november 10-ig, 10 ütemben.
5.

Felújítás megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén
bekövetkező kockázati tényezők
•
•

Elmaradása esetén a település több pontján a vízellátása nem biztosított egy
esetleges meghibásodás esetén
Biztonságosabb üzemeltetést eredményez
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6.

A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások
A felújítás megtérülési ideje nem értelmezhető. A település biztonságos
ivóvízellátása érdekében a rekonstrukció nem halasztható el, mivel a vezeték
szakasz a település biztonságos ivóvízellátásáért felelős.
A felújítás elmaradása esetén a várható költségek: 80.000.000 Ft/év mely nem
tartalmazza a reakció idő alatt elfolyt ivóvíz előállítási költségét.
A felújítás megvalósításának teljes költsége: 338.500.000 Ft
A felújítás megtérülése ezek alapján 5 év

7.

Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző
aláhúzandó, lehet több is) ⃰ (a projektre jellemző szempontok aláhúzása)
a) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi
kötelezés).
b) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
c) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
d) Elmaradása magas kockázattal jár.
e) Elmaradása kockázattal jár.
f) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
g) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
h) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
i) Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat
teljesítése.
j) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
k) Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

8.

Felújítási források bemutatása
Forráshiány, használati díj

9.

Mellékletek

Edelény, 2015. augusztus 12.
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ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

Fejlesztés megnevezése

Edelény vezeték kiváltás DN 125 és DN
150 acés acél vezeték cseréje DN 160-as
KPE vezetékre 8035 fm hosszban

FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE
Edelény,

2015. augusztus 12.
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1. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja

Elöregedett, rossz állapotú vezetékek, melyeken elég gyakori a meghibásodás,
mely a település földrajzi adottságai miatt nehezen észlelhető.
2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb
műszaki jellemzők
- DN 125 és DN 150 ac és acél vezetékek kiváltása DN 160-as KPE vezetékre
8035 fm hosszban.
3. Fejlesztés költsége (Ft) (ÁFA nélkül)
A fejlesztés finanszírozás kategóriája Forráshiány (FH), Használati díj (HD)
Fejlesztési keret
Edelény DN 125 és DN 150 vezeték
cseréje DN 160-as KPE vezetékre
8035 fm hosszan
Összesen (Ft) :

200.875.000 Ft
200.875.000 Ft

Kivitelezésének módja:
Idegen:
Saját:
Vegyes kivitelezésű:
Megoszlása:
Idegen:
Saját:

4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése
2025.-2029. minden év április 1.-től november 10-ig, 5 ütemben.
5.

Fejlesztés megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén
bekövetkező kockázati tényezők
•
•

Elmaradása esetén a település több pontján a vízellátása nem biztosított egy
esetleges meghibásodás esetén
Biztonságosabb üzemeltetést eredményez
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6.

A fejlesztés és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások
A fejlesztés megtérülési ideje nem értelmezhető. A település biztonságos
ivóvízellátása érdekében a rekonstrukció nem halasztható el, mivel a vezeték
szakasz a település biztonságos ivóvízellátásáért felelős.
A fejlesztés elmaradása esetén a várható költségek: 30.000.000 Ft/év mely
nem tartalmazza a reakció idő alatt elfolyt ivóvíz előállítási költségét.
A fejlesztés megvalósításának teljes költsége: 200.875.000 Ft
A fejlesztés megtérülése ezek alapján 7 év

7.

Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző
aláhúzandó, lehet több is) ⃰ (a projektre jellemző szempontok aláhúzása)
a.) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi
kötelezés).
b.) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
c.) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
d.) Elmaradása magas kockázattal jár.
e.) Elmaradása kockázattal jár.
f.) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
g.) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
h.) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
i.) Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat
teljesítése.
j.) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
k.) Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

8.

Fejlesztési források bemutatása
Forráshiány, használati díj

9.

Mellékletek

Edelény, 2015. augusztus 12.
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ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

Fejlesztés megnevezése

Edelény hidroglóbusz felújítása

FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE

Edelény,

2015. augusztus 14.
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2.

Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek főbb
műszaki jellemzők

3.

Fejlesztés költsége

4.

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

5.

Fejlesztés megvalósításának előnyei, a fejlesztés elmaradása esetén
bekövetkező kockázati tényezők

6.

A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítás

7.

Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás

8.

Fejlesztési források bemutatása

9.

Mellékletek
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1. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja

A hidroglóbusz régi építésű,rossz állapotú jelenleg is használatban van
(Edelény több pontját ez tartja nyomás alatt), ezért szükségessé válik
felújítása.
2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb
műszaki jellemzők
a.
b.
c.
d.

A hidroglóbusz belső vízterének felújítása (festése),
A töltő és ürítő vezetékek cseréje,
Külső szigetelés felújítása,
Toronyfűtés korszerűsítése.

3. Fejlesztés költsége (Ft) (ÁFA nélkül)
A fejlesztés finanszírozás kategóriája Használati díj (HD)
Fejlesztési keret
Edelény hidroglóbusz felújítása

12.000.000 Ft

Összesen (Ft) :

12.000.000 Ft

Kivitelezésének módja:
Idegen:
Saját:
Vegyes kivitelezésű:
Megoszlása:
Idegen:
Saját:
4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése
A fejlesztés kezdése 2017. január 1.-től 2017. július 31.-ig.
5. Fejlesztés megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén
bekövetkező kockázati tényezők
•
•

Előnye, hogy a település ivóvízellátása biztonságosabb
Elmaradása esetén nő a kockázat a haváriás helyzet kialakulására illetve az
üzemeltetési költségünk nagymértékben emelkedni fog.
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6. A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítás
A feladat közvetlenül kimutatható számok alapján gazdaságossági
szempontból nehezen igazolható, de szükséges a biztonságos ivóvíz ellátása
érdekében.
7.

Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző
aláhúzandó, lehet több is) ⃰ (a projektre jellemző szempontok aláhúzása)
a.) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi
kötelezés).
b.) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
c.) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
d.) Elmaradása magas kockázattal jár.
e.) Elmaradása kockázattal jár.
f.) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
g.) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
h.) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
i.) Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat teljesítése.
j.) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
k.) Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

8.

Fejlesztési források bemutatása
Használati díj

9.

Mellékletek
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Edelény, 2015. augusztus 14.
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ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

Fejlesztés megnevezése

Edelény településen 120 db altalaj tűzcsap
cseréje

FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE

Edelény,

2015. augusztus 14.
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1. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja
A településen jelenleg 144 db altalaj tűzcsap található, melyeket több ütemben
cserélni kell.
2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
- Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire.
3. Fejlesztés költsége (Ft) (ÁFA nélkül)
A fejlesztés finanszírozás kategóriája Használati díj (HD), Forrás hiány (FH)
Fejlesztési keret
Edelény településen 144 db tűzcsap
cseréje.
Összesen (Ft) :

44.400.000 Ft
44.400.000 Ft

Kivitelezésének módja:
Idegen:
Saját:
Vegyes kivitelezésű:
Megoszlása:
Idegen:
Saját:
4.Fejlesztés megvalósításának ütemezése
A fejlesztés kezdése 2016.-2030.minden év II. negyedévben.
5.Fejlesztés megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező
kockázati tényezők
•
•

Előnye, hogy nagyobb erőhatásnak ellenáll.
Elmaradása esetén, nem biztosított a település egy estleges tűz esetén
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6. Gördülőterv

szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző
aláhúzandó, lehet több is) ⃰ (a projektre jellemző szempontok aláhúzása)

a) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi kötelezés).
b) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
c) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
d) Elmaradása magas kockázattal jár.
e) Elmaradása kockázattal jár.
f) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
g) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
h) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
i)Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat teljesítése.
j) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
k)Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.
7.

Fejlesztési források bemutatása
Használati díj, forrás hiány

8.

Mellékletek

E d e l é n y, 2015. augusztus 14.
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ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

Fejlesztés megnevezése

Edelény használaton kívüli vízműgépház
felújítása

FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE

Edelény,

2015. augusztus 14.
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műszaki jellemzők

3.

Fejlesztés költsége

4.

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

5.

Fejlesztés megvalósításának előnyei, a fejlesztés elmaradása esetén
bekövetkező kockázati tényezők

6.
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1.

Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja

Maga a gépház (gépészeti szerelvényei és vezetékei) régi építésű,rossz
állapotú jelenleg használaton kívül van, ezért szükségessé válik felújítása.
2.

Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb
műszaki jellemzők
Az épület külső belső vakolatjavítása, belső festés
Nyílászárók cseréje
Szivattyúk felújítása
Új szerelvények és csővezeték elhelyezése a régi elhasználódottak
helyett.
e.
Villamos ellátás illetve az irányítás technika felújítása
a.
b.
c.
d.

3.

Fejlesztés költsége (Ft) (ÁFA nélkül)
A fejlesztés finanszírozás kategóriája Használati díj (HD)
Fejlesztési keret
Edelény használaton kívüli vízmű
felújítása
Összesen (Ft) :

21.500.000 Ft
21.500.000 Ft

Kivitelezésének módja:
Idegen:
Saját:
Vegyes kivitelezésű:
Megoszlása:
Idegen:
Saját:

4.

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

A fejlesztés kezdése 2017. január 1.-től 2017. július 31.-ig.
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5.

Fejlesztés megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén
bekövetkező kockázati tényezők
•
•

6.

Előnye, hogy a település ivóvízellátása biztonságosabb
Elmaradása esetén nő a kockázat a haváriás helyzet kialakulására
A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítás
A feladat közvetlenül kimutatható számok alapján gazdaságossági
szempontból nehezen igazolható, de szükséges a biztonságos ivóvíz ellátása
érdekében.

7.

Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző
aláhúzandó, lehet több is) ⃰ (a projektre jellemző szempontok aláhúzása)
a) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi
kötelezés).
b) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
c) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
d) Elmaradása magas kockázattal jár.
e) Elmaradása kockázattal jár.
f) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
g) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
h) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
i) Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat
teljesítése.
j) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
k) Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

8.

Fejlesztési források bemutatása
Használati díj

9.

Mellékletek
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Szendrő, 2015. augusztus 14.
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2./ Napirendi pont tárgya:
Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” programsorozat
támogatására
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 131. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati
javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2015.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország,
szeretlek!” programsorozat támogatására
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek!” programsorozat támogatására
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be az
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat
támogatására
vissza
nem
térítendő
támogatás
igénybevételével.
2. Képviselő testület a pályázat tárgyát az alábbiakban jelöli
meg:
„Helyi értékeinket bemutató Hagyományőrző nap
megvalósítása az Edelényi Tájházban”
3. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését a
pályázati kiírásban megjelölt maximálisan igényelhető
összegben jóváhagyja. A támogatás intenzitása 100%.

35

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű aláírására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

3./ Napirendi pont tárgya:
A 114/2015.(VIII.10.) határozat visszavonásáról és az Edelény külterület 050/27 hrsz-ú
ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati
javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2015.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A 114/2015.(VIII.10.) határozat visszavonásáról és az
Edelény
külterület
050/27
hrsz-ú
ingatlan
értékesítéséről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a 114/2015.(VIII.10.) határozat vissza-vonásáról és
az Edelény külterület 050/27 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzata
visszavonja
a
114/2015.(VIII.10.) határozatát, amelyben a 113/2014.(IX.15.)
határozat visszavonásáról és az Edelény külterület 050/27
hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről döntött.
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2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező, Edelény külterület 050/27
hrsz-ú ingatlant 7.209.600,-Ft vételáron értékesíti a
Bioland Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:
3780 Ládbesenyő, 281.hrsz., adószám: 24319883-2-05,
cégjegyzékszám:
05-09-025609,
statisztikai
számjel:
24319883-4322-113-05, képviseli: Fazekas Zoltán) részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: vevő, ügyvéd, osztályok

Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt –
megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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