EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. szeptember 9. napján a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT
1. Villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges
döntések meghozataláról
2. Gépjármű magáncélú használatának engedélyezéséről
3. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
4. Borsodi Tájház pályázat II. (Népi Építészeti Program 2020) benyújtásáról
5. A BORSODVÍZ Zrt. alaptőkéjének zártkörű módon történő felemeléséről
6. Műfüves pályák felújításához fedezet biztosításáról

E d e l é n y, 2020. szeptember 9.

Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember
9-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.)
megtartott rendkívüli nyílt ülésén
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Bakó Gyuláné, Fischer Ferdinánd, Loj
Balázs, Malinkó Péter alpolgármester, Dr.Szabó Melinda, Sztankóné
Sándor Ibolya képviselők
Igazoltan távol: Juhász Andor Józsefné, Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztály vezetője
Korbély Györgyi Katalin alpolgármester
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket,
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős testületből 7 fő
jelen van.
Az alábbiakban ismertette az ülés napirendi pontjait:
1. Villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő
szükséges döntések meghozataláról

beszerzéséhez

2. Gépjármű magáncélú használatának engedélyezéséről
3. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
4. Borsodi Tájház pályázat II. (Népi Építészeti Program 2020) benyújtásáról
5. A BORSODVÍZ Zrt. alaptőkéjének zártkörű módon történő felemeléséről
Javasolja napirendre felvenni a ”Műfüves pályák felújításához fedezet biztosításáról”
szóló 75./ sorszámú előterjesztést.
A javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
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Molnár Oszkár polgármester megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban a testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Molnár Oszkár polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra
bocsátja a módosítással együtt.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 7 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az
alábbiak szerint:
1. Villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges
döntések meghozataláról
2. Gépjármű magáncélú használatának engedélyezéséről
3. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
4. Borsodi Tájház pályázat II. (Népi Építészeti Program 2020) benyújtásáról
5. A BORSODVÍZ Zrt. alaptőkéjének zártkörű módon történő felemeléséről
6. Műfüves pályák felújításához fedezet biztosításáról
Napirendi pontok tárgyalása:
1./Napirendi pont tárgya:
Villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges
döntések meghozataláról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 70./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2020.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Villamos-energia közbeszerzési eljárás
történő
beszerzéséhez
szükséges
meghozataláról

keretében
döntések

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Villamosenergia közbeszerzési eljárás keretében történő
beszerzéséhez szükséges döntések meghozataláról” szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(továbbiakban:
Képviselő-testület)
megbízza
a
polgármestert, hogy Edelény Város Önkormányzata és
intézményei vonatkozásában a 2021-2022. villamosenergia
évekre nyílt közbeszerzési eljárást folytasson le azzal, hogy
a központosított közbeszerzéshez Abod és Damak Község
Önkormányzatai, valamint a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. is csatlakozhat.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás
Edelény Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési
tervében történő feltüntetésére, nyílt eljárás típusban és
elektronikus árlejtés alkalmazásával, az eljárás előtt
rendelkezésre álló becsült érték feltüntetésére.
3. Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatásához
600.000 + ÁFA forint fedezetet biztosít az Önkormányzat
2020. évi költségvetés tartaléka terhére azzal, hogy a díjat
az eljárásban résztvevő önkormányzatok és a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. közösen viselik a beszerzendő
energia arányában megosztva. Az így megtérülő összegek a
költségvetés tartalékát növelik.
4. Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az eljárás
lefolytatásához szükséges szerződések megkötésére és
eredményes eljárás esetén az energia kereskedelmi
szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2020. szeptember 30.
polgármester
osztályok
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2./Napirendi pont tárgya:
Gépjármű magáncélú használatának engedélyezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 71./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd képviselő: A határozati javaslatban szerepel a gépjármű magáncélú
használatának átvezetése a gépjármű üzemeltetési szabályzatában. Kérdezi, hogy ez a
szabályzat hol található meg, mert nem találta sehol, és megnézte volna, hogy ez a
szabályzat mit ír le. A másik kérdése, hogy mi lesz a sorsa a másik hivatali autónak;
megmarad-e pluszban, vagy eladásra kerül. A harmadik kérdése, hogy az új autó
mennyibe került, és egyáltalán az önkormányzati tulajdonú autót át lehet-e adni
magáncélú használatra?
Dr.Vártás József jegyző: Az előterjesztésben hivatkozott költségvetési rendelet 6-os
mellékletében - 22-es sor – biztosított fedezetet a képviselő-testület gépjárműbeszerzésre. Ha jól emlékszik, 7 millió 800 ezer forint volt betervezve. A gépjármű 7
millió 750 ezer forintba került úgy, hogy az 1,5 millió forint önerő befizetését követően
lízing formájában történt meg a gépjármű beszerzése, tehát nem kellett megfizetni a
teljes összeget. A Chevrolet Epica gépjármű koránál fogva olyan állapotban van, hogy
gyakorlatilag szét van rohadva. Nem valószínű, hogy megtartásra kerül ez a gépjármű,
ez majd egy döntés kérdése, de nagyon sokat kellene rákölteni, hogy hosszabb távon
gazdaságosan üzemeltethető legyen. A képviselő-testület elé azért került az
előterjesztés, mert a polgármester esetében a munkáltatói jogokat a testület
gyakorolja. A gépjármű-üzemeltetési szabályzat azért nem került a képviselő-testület
elé, mert az államháztartási törvény alapján a szerv vezetője belső szabályzatban
határozza meg a használatot, ezért van most a testület előtt polgármester úr esetében
a magáncélú használat engedélyezése. Tehát a gépjármű üzemeltetésére vonatkozó
részletszabályokat az önkormányzat esetében belső szabályzatban kell rögzíteni, melyet
a polgármester ad ki. A gépjármű-üzemeltetési szabályzat nem volt soha testületi
hatáskör, ezért került így a gépjármű beszerzéshez kapcsolódóan egy ilyen előterjesztés
beterjesztésére.
Loj Balázs képviselő: Elhangzott egy összeg, hogy 1,5 millió forintba került ez a Honda
gépjármű, ez volt az önrész, és hogy lízingelték. A kérdése az lenne, hogy mire kifizetik
a teljes összeget, mennyibe fog kerülni, tehát a kamatokkal, lízing díjjal, mindennel
együtt. Készült-e arra költségbecslés, hogy mibe kerül az éves üzemanyag, a
karbantartása, ha átadják személyes használatra. Van-e erről valami fogalmuk?
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Molnár Oszkár polgármester Pénzügyi Osztály vezetőjét kérdezi, hogy mennyi lesz a
végösszeg. Ha jól emlékszik, 60 havi a lízing.
Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztály vezetője: A gépjárművet 6 évig fogják
fizetni. A képviselő-testület által elfogadott adósságot keletkeztető ügyletről szóló
határozatban foglalt összegeket figyelembe véve ezeket nem fogják túllépni. Hogy
mennyit fognak 6 év alatt visszafizetni, erre a kérdésre írásban fognak képviselő úrnak
válaszolni.
Molnár Oszkár polgármester: A lényeg ebben, hogy nem fogják átlépni. A Chevrolet
Epica gépkocsiról elmondja, hogy ez az autó 16. évébe lépett, 2005. I. félévében került
beszerzésre, a 15 és fél esztendő alatt 266 ezer km futott összesen, amelyből 6000
km-t nem az önkormányzatnál futott, mivel bemutató autó volt annak idején, és kb.
6 millió forintba került. Könnyű kiszámolni, hogy évente összesen kb. 16000 km
futásteljesítménye volt, havi szinten 1300-1400 km. Karbantartási költsége gyakorlatilag
nincs, 20 ezer km a szerviz-ciklusa az autónak, ami semmi mást nem jelent csak az
olajcserét és a betétek cseréjét. Gyakorlatilag hosszú éveken keresztül ez nem sok
kiadást jelentett.
Loj Balázs képviselő szeretné, ha osztályvezető asszonytól írásban megkapnák ezt a
fontos kalkulációt.
Fischer Ferdinánd képviselő jelzi, hogy a magáncélú használattal kapcsolatos
kérdésére nem kapott választ, hogy lehet-e engedélyezni.
Dr.Vártás József jegyző: A gépjármű magáncélú használattal kapcsolatban sok ilyen
előterjesztést megvizsgáltak, a megyei közgyűlés elnökétől kezdve akár a
polgármesterek esetében is, éppen ezért részletezte, hogy miért éppen a képviselőtestületnek kell a polgármester tekintetében a magáncélú használatot engedélyezni.
Igen, van erre lehetőség, lehet engedélyezni. A többletköltségek tekintetében korábban
a cégautó adóhoz kapcsolódóan, illetve a magáncélú használatához kapcsolódóan volt
egy plusz járulékfizetés, ami megszűnt, ebben a formában már nem jelent plusz
költséget, járulékfizetésre nincs többletkiadása az önkormányzatnak, nyílván a futásteljesítményből, üzemanyag kiadásból keletkezik majd, és természetesen erről egy
kalkulációt fognak készíteni.
Molnár Oszkár polgármester – mivel további kérdés nincs – felkéri a bizottsági
elnököket, hogy ismertessék a bizottsági véleményt.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
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Fischer Ferdinánd képviselő: A költségvetés tárgyalásakor természetesen
megszavazta a gépkocsi vásárlást, és egyet is ért azzal, hogy a régi autót le kell
cserélni, de nem gondolta, hogy a polgármester úrnak vesznek egy autót
önkormányzati vagyonból, önkormányzati pénzből, még arra se mond semmit, hogy
kedvenc autóját választotta, mert ez jó választás volt és megbízható, örül is neki, mert
ez egy jó választás. Neki egyedül a magáncélú használattal és a menetlevél nélküli
használattal van problémája, ami teljesen kontrollálatlan dolog, és amellett
költségtérítését megkapja polgármester úr. Az teljesen természetes, hogy autóra van
szükség az összes tevékenysége végzéséhez, de az, hogy teljesen önállóan,
magánhasználatra, amire akarja, arra használja, úgy gondolja, hogy egy képviselő ilyen
formában ezt nem szavazhatja meg. Természetesen tudta, hogy a bizottság 3 igennel
fog szavazni, csak azt át kell gondolni, hogy mit képviselnek, és hogyan próbálják
védeni, visszafogni a város vagyonát. Nagyon sok olyan egyéb apróbb költség van,
amire nem találnak fedezetet, mert nincsen pénz. Azt gondolja, hogy ennek az autónak
a 7 millió forint körüli számlája, az éves amortizációja, költsége egymillió forint körüli,
ezért nem gondolná, hogy magáncélra kell adni polgármester úrnak. A határozati
javaslattal nem ért egyet és nem is fogja megszavazni.
Loj Balázs képviselő: Ő sarkosabban fog fogalmazni, mint Fischer Ferdinánd
képviselőtársa, és ő elég egyszerűen elképesztőnek és felháborítónak tartja ezt az
előterjesztést. Lehet, hogy ez polgármester úrnak nevetséges, mindig ez van, hogy
amikor az önkormányzat pénzéről van szó, akkor vicces polgármester úrnak. Számára
nem vicces, mert álmában sem gondolta volna, amikor a költségvetésnél azon a soron
elfogadták a gépjárművásárlást, akkor azt fogadják el, hogy Molnár Oszkár
polgármester úr kedvenc autómárkáját megvásárolják és utána a képviselő-testület
magáncélú használatra átadja neki menetlevél nélkül, a teljes költség átvállalásával,
karbantartás átvállalásával, üzemanyag-használattal. Ez neki meg nem fordult a
fejében, amikor a költségvetést elfogadták. Azt gondolta, hogy a hivatalnak szüksége
van egy új autóra, mert az Epica már régi, és hogy a hivatal használni fogja ezt az
autót, és természetesen, ha kell, polgármester úr is megkapja ezt az autót. Jó lenne
azért néhány dolgot tisztázni; polgármester úrnak azon kívül, hogy van egy félmillió
forintos fizetése, amellett van egy költségtérítése, ami egy átlagembernek a fizetése, ez
egy 90 ezer forint körüli összeg, ebbe a költségtérítésbe belefér egy telefonhasználat,
üzemanyag a saját autóba, ha járnak vele. Nem akarja se fényezni magát, se visszamutogatni, de nagyon komolyan vette és nem használta alpolgármesterként az
önkormányzat telefonját, mert volt költségtérítése, és tankolt a saját autójába. Annyi
költségtérítése volt, amikor három alkalommal volt kiküldetésen, ebből volt két
lengyelországi, és volt egy, amikor saját autója meghibásodása miatt vette igénybe az
önkormányzat autóját. Ehhez képest, hogy polgármester úrnak is van költségtérítése,
és meg fogja nézni, utána fog járni, mert most már a munkába járás költségét is
elszámolja a polgármester úr, ami azt jelenti, hogy a Rakacai-tó partjáról Edelénybe a
munkába járás költségét is elszámolja, hogy ha jól emlékszik.
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Mindezek mellett – és eddig szó nélkül hagyták, - az Epicát is úgy használta
polgármester úr, mint ha magáncélra odaadták volna, azzal hordta óvodába, iskolába a
gyermekeit, azzal járt haza a Rakacai-tó partjára. Ez kukacoskodásnak tűnhet, de ha
egy kicsit utána számolnak és a Rakacai-tó és Edelény távot 25 km-nek veszik, egy nap
ez 50 km, húsz munkanappal számolva, ez 1000 km egy hónapban. Tehát évente
12000 km-ről beszélnek, és polgármester úr 2006 óta ott lakik a Rakacai-tó partján, 14
év alatt évente 12000 km volt a magánhasználat az Epicánál. Ezt eddig nem hozta
szóba, de olyan arcátlan ez az előterjesztés, amit Korbély Györgyi Katalin
alpolgármester terjesztett be, hogy nem lehet szó nélkül hagyni, különösen úgy nem,
hogy ez a gazdálkodásnál - ki meri mondani, - felelőtlen. Elhangzott már az előző
testületi üléseken olyan dolog, hogy a civileknek adnak-e támogatást, vagy nem adnak,
nincs a költségvetésben rá, vagy, hogy megcsináltatják-e a temető útjait, nem
csináltatják meg, mert nincs a költségvetésben erre pénz. A mentőszolgálat
garázsajtajára azt mondta polgármester úr testületi ülésen, hogy nem lát rá
lehetőséget, hogy ebben az évben megcsináltassák és 1-2 millió forintot adjanak rá.
Most egy 8-9 millió forintos autóról beszélgetnek, de nem lát lehetőséget arra, hogy a
mentők garázsajtaját megcsinálják nyáron, amikor tűzforró autóval indulnak el a
mentők, télen meg jég hideg autóval mennek, de vásárolnak egy kedvenc autómárkát,
egy Honda Civic-t, és átadjuk magánhasználatra polgármester úrnak. Érti
alpolgármester asszony előterjesztését, hogy ez egy ilyen köszönet, de ha meg akar
köszönni valamit polgármester úrnak, azt ne az önkormányzat pénzén tegyék meg,
hanem mindenki a maga lehetőségei szerint. Semmiképp nem fogja támogatni ezt a
döntést, és kéri polgármester úrtól, hogy legyen belátó, és ne fogadja el ezt a
felajánlást, ezt az előterjesztést, mert lehet normálisan dolgozni, normálisan használni
önkormányzati autót úgy is, hogy nem zsigerelik ki az önkormányzatot.
Molnár Oszkár polgármester: Szép hozzászólás. Loj képviselő úr egész nyugodtan
ellenőrizheti a költségtérítés felvételét, közel másfél éve nem veszi fel a költségtérítést,
akkor vette fel, amikor a saját autóval járt. A Pénzügyi Osztályon ezt le lehet ellenőrizni.
Az önkormányzat vagyonával kapcsolatban a következőket tudja mondani: 18 éve
vezeti ezt a város, 18 év óta ennek a városnak bármilyen nehéz is volt a gazdasági
környezet, az ország gazdasági helyzete, ennek a városnak mindig megoldotta azt,
hogy az önkormányzati dolgozóknak, közalkalmazottaknak mindig legyen fizetése, és
emberileg minden meg legyen oldva. Azt gondolja, ha valaki tőle jobban vigyázott az
önkormányzati vagyonára, az csak „festette” magát, és lehet, hogy ilyen
szivárványszínnel festette magát. Az önkormányzati vagyonra visszatérve; a múlt héten
volt egy licittárgyalás, és egy olyan rézsűkaszát és tartozékait licitáltatták, amit annak
idején a Kft-jük vásárolt, bruttó 8 millió forintért. Nyolc év telt el, most ezt a
rézsűkaszát és tartozékait több mint 60 %-os áron, bruttó 5 millió forintért
értékesítették.
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Emlékszik egy két-három évvel ezelőtti eseményre, amikor egy 20 millió forint értékű
Kft. vagyont egy edelényi vállalkozás 1,5 millió forintért megvásárol. Ha a Kft. könyveit
megnézik, számlázását, menetleveleit, stb., akkor meg lehet állapítani, hogy azok a
gépek gyakorlatilag vadonatújak voltak, mert soha nem dolgozott vele a Kft., és akkor
ezt a 20 millió forintos értéket már 1,5 millió forintért értékesítette a Kft. Vagy
mehetnek tovább a gépjármű-használatra is, ha úgy gondolja Fischer képviselő úr,
tehát még visszább a Kft. életében. Egyszer felhívta a Kft. könyvelője telefonon, hogy
tud-e arról, hogy az ügyvezető több mint 100 ezer forintot vesz fel havonta saját jármű
használatra, ami neki nincs is, hanem csak a saját cégének. Ez soha nem lett szóvá
téve. Nem szeretne tovább menni az eseményekben, de annyit mondana, hogy
rengeteg magyar város ugyanezt a határozatot hozta meg, ami itt szerepel.
Fischer Ferdinánd képviselő: Mindig az utolsó szó jogán hazudik folyamatosan, és hoz
egy ilyen lezárást, tehát ez azért ismert. Elmondaná, hogy nem a Kft. vette meg, amit
most eladnak, hanem az önkormányzat. Nevezzék annak, aminek akarják, ez tény. Ez
az egyik. A másik; nem edelényi vállalkozó vette meg azt, amiről beszélt, és nem tőle,
mert nem ő volt az ügyvezető. Három; a fekete Lexus a saját autója volt, és nem a
Kft-é, ez az autó a saját nevén volt és 50.000 Ft-ot vett fel rá, amelyből többet eljárt a
cég érdekében. Mind a három tényszerűen hazugságok. Most jön a lezárásban majd az,
ami mindig jön, tudja mindenki. Az önkormányzatnak vett rézsűkaszát adtak el most.
Molnár Oszkár polgármester: Ebben képviselő úrnak teljesen igaza van, a részéről
tévedés volt az előbb, kéri, hogy képviselő úr ne nevezze hazugnak. Megismétli, hogy
tévedés volt a részéről, az önkormányzat vásárolta és nem a Kft. Azt akarta
érzékeltetni, hogy az önkormányzat vagyonát 8 év után eladták 60 %-on, és igaz, hogy
már nem képviselő úr volt a Kft. ügyvezetője, csak a műszaki igazgatója volt abban az
időben, amikor jó 10 %-on sikerült értékesíteni. Eszébe jutott, és az is igaz, hogy nem
edelényi vállalkozás vette meg. Az, hogy havonta mennyi költségtérítés lett elszámolva?
Látta a kifizetéseket annak idején.
Loj Balázs képviselő: Érdeklődve hallgatta a vitát az elhangzott dolgokról, amelyekről
nem tudott. Ezek szerint polgármester úr mondott három dolgot, amelyek közül egyik
sem áll meg. Tehát, hogy a fekete Lexus képviselő úr nevén volt, a saját gépjármű
használatra felvett költségtérítés nem 100 ezer forint volt, hanem csak 50, és a
rézsűkasza nem a Kft-é volt, hanem az önkormányzaté. Örül annak, hogy polgármester
úr elismerte, hogy amikor a saját autójával járt, akkor a munkába járás költségét
felvette. Ezzel elismerte, hogy az önkormányzati autóval járt haza a Rakacai-tó partjára
és vissza. Utána számolva, amikor nem vette fel a munkába járás költségét, és az
előbbi eszmefuttatását nézik, akkor 14 év alatt 50 km-rel számolva 168 ezer km ment el
csak azzal, hogy hazament és eljött a munkahelyre.
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Az önkormányzati vagyonról annyit mondana, hogy a költségvetés tárgyalásakor,
amikor a közbeszerzésekről volt szó, elhangzott már többször, hogy a közbeszerzések
nem úgy mennek, mint normális esetben máshol, más önkormányzatoknál, amikor a
képviselő-testület dönt, hogy kit hív meg, mit ír ki, milyen cégek nyernek. Itt nem így
van, át lett ruházva egy bizottságra, mely bizottságban önkormányzati dolgozó van.
Szerinte demokratikusabbá kellene tenni a közbeszerzéseket. Egy olyan vállalkozó fogja
csinálni a polgármester úr saját házát, aki közbeszerzéseket nyert a városban. Ezt
beszélik a városban, de nem csak beszélik, ez így is lesz. Az önkormányzat vagyonával
való gazdálkodásról és a közbeszerzésekről ennyit szeretett volna mondani. Tudja ő is,
mint ahogy mondta Fischer képviselő úr is, hogy a téma lezárásakor nem
válaszolhatnak, és biztos elhangzik számszerű tényadat, mint ahogy az előbb elhangzott
három ízben. Még annyit mondana az előző vitával kapcsolatban, hogy ha valamilyen
bűncselekményről tudomása van polgármester úrnak, és nem tett feljelentést, vagy azt
nem jelezte, akkor gyakorlatilag bűnrészes ebben a dologban, elhallgatta, amiről
tudomása volt. Ez nem szép dolog, de főleg nem okos dolog ezt elmondani, ha van
tudomása arról, hogy ilyen történt. Azt javasolná polgármester úrnak, ha ilyenről tud,
akkor ne habozzon, mert ugyanúgy részesévé válik ennek a dolognak. Azt tudná
mondani, hogy az önkormányzati vagyonnal felelősebben bánjanak, és arra biztatná
képviselőtársait, hogy ha a város és az önkormányzat érdekeit képviselik, akkor ne
szavazzák meg ezt az előterjesztést, de hogy ha a polgármester urat képviselik itt a
testületben, akkor nyugodt szívvel szavazzák meg.
Molnár Oszkár polgármester: Nyugodtan menjenek bele akkor a számokba, és
számoljanak; Loj Balázs öt éven keresztül volt Edelény város alpolgármestere, ezért
havonta 600 ezer forint fizetést, és 90 ezer forint költségtérítést kapott, plusz maga
helyett delegálta az ÉRV Zrt. Felügyelő Bizottságába, ahonnét 150-180 ezer forint volt a
járandósága. Ez utóbbit hagyják, mert nem az önkormányzat fizette. Az öt esztendő
alatt Loj Balázs gyakorlatilag semmit nem csinált, nulla munkát végzett, néha bejött a
hivatalba, ennyi volt a tevékenysége. 41,5 millió forintot vett fel, és ebben nincsenek
benne a járulékok. Lehet itt számolni, egyébként pedig az, hogy annak idején jutott-e
tudomására bűncselekmény, vagy nem, azt nem tudja megítélni, hogy annak idején a
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben történt-e bűncselekmény, nem jogász ezért,
ezeket a dolgokat soha nem feszegette.
Időközben Loj Balázs képviselő hozzászólását jelezte.
Molnár Oszkár polgármester nem ad szót képviselő úrnak, mert az SZMSZ szerint
háromszor szólhat hozzá egy témához, ezt képviselő úr kimerítette.
Egy dologra nem reagált még, ez a családi házának az építése, mellyel kapcsolatban
nem szerződtek generálkivitelezővel, minden egyes munkára külön szerződnek, másmás vállalkozókkal. Az építési anyagot maguk vásárolják, mivel a családi
otthonteremtési kedvezményt nem is lehetne másként igénybe venni.
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Tehát csak a munkadíjakról szerződnek különböző vállalkozókkal, és minimum hat
vállalkozó lesz a végére, amikorra fel fog épülni a házuk.
A szavazás előtt bejelenti személyes érintettségét, és a szavazásban nem kíván részt
venni.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 6 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4
igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2020.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Gépjármű magáncélú használatának engedélyezéséről
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Gépjármű magáncélú használatának engedélyezéséről” szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár
Oszkár polgármester részére a hivatali célú használat mellett
korlátozásmentes magáncélú használatot engedélyez az RCZ378 forgalmi rendszámú, HONDA CIVIC típusú személygépjárműre vonatkozóan, az üzemeltetés során felmerülő
költségek Önkormányzat általi viselésével.
2. Képviselő-testület elrendeli a magáncélú használatra vonatkozó
szabályok gépjármű üzemeltetési szabályzatban történő
átvezetését azzal, hogy magáncélú használat esetén az érintett
gépjárműre vonatkozóan nem kell menetlevelet vezetni.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester, polgármester
Értesül: osztályok
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3./Napirendi pont tárgya:
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 72./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2020.(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 2021-2035. évekre kiterjedő ÉRV ZRt. által elkészített
Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat mellékleteként elfogadja és
megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa.
2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a vízi-közmű
bérleti- és használati díjakból befolyó összegből kerül biztosításra.
Határidő: 2020.09.30., illetve 2035.12.31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Osztályok, ÉRV Zrt.
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1. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz
,
Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Edelény Város Önkormányzata

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

ÉRV ZRt.
12-10728-1-001-01-02

Víziközmű-rendszer kódja: **
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a
beruházás

1

Ipari park ivóvíz ellátása

igen

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében [eFt]

I. ütem

Edelény Város
Önkormányzatat

Tervezett
nettó költség
(eFt)
29 591

0

II. ütem

0

0

III. ütem

0

0

Megvalósítás várható időtartama

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
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Tervezett időtáv ****

Forrás megnevezése***

Pályázat

Kezdés

Befejezés

Rövid

2020 április

2020 december

x

Közép

Hosszú

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

ÉRV ÉZRt.

Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

12-10728-1-001-01-02

Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a
felújítás, pótlás

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett
nettó költség

Megvalósítás várható időtartama

Tervezett időtáv ****

Forrás megnevezése***

(eFt)

Kezdés

Befejezés

Rövid

Közép

1.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

nem

Edelény Város
Önkormányzata

730

Használati díj

2021. január

2021. december

x

2.

Megállapodás alapján Edelény István király úti, Deák
úti ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra adott
használati díj előleg.

nem

Edelény Város
Önkormányzata

1 681

Használati díj

2021. január

2021. december

x

3.

Edelény, Császtai út DN 100 ac vezeték rekonstrukció
I. ütem (tervezés: 412 fm)

igen

Edelény Város
Önkormányzata

800

Használati díj

2021. január

2021. december

x

4.

Edelény, Patak úti DN 100 ac vezeték cseréje (295 fm)
DN 110 KPE-re II. ütem 38 fm csere

igen

Edelény Város
Önkormányzata

2 570

Használati díj

2021. január

2021. december

x

5.

Edelény vízműgépház területén lévő térszíni medencék
üzembevétele, nyomásfokozó létesítése, III ütem.

igen

Edelény Város
Önkormányzata

6 000

Használati díj

2021. január

2021. december

x

6.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

nem

Edelény Város
Önkormányzata

4 000

Használati díj

2022

2025

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

6 724

Használati díj

2022

2025

x

7.

Megállapodás alapján Edelény István király úti, Deák
úti ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra adott
használati díj előleg.
Edelény, Patak úti DN 100 ac vezeték cseréje (295 fm)
DN 110 KPE-re III.ütem 257 fm hosszban

Hosszú

igen

Edelény Város
Önkormányzata

17 322

Használati díj

2022

2025

x

Edelény, Császtai úti DN 100 ac vezeték cseréje DN
110 KPE-re 412 fm hosszban II. ütem

igen

Edelény Város
Önkormányzata

26 000

Használati díj
+forráshiány

2022

2025

x

10.

Edelény, Arany János úti DN 100 ac vezeték cseréje DN
110 KPE-re 405 fm hosszban

igen

Edelény Város
Önkormányzata

27 297

Forráshiány

2022

2025

x

11.

Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire

nem

Edelény Város
Önkormányzata

3 200

Forráshiány

2022

2025

x

12.

Edelény vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és
acél vezetékek cseréje DN 90 KPE vezetékre (Antal Gy.
út 433 fm, Tormás út 40 fm, Lévay út 124 fm)

igen

Edelény Város
Önkormányzata

40 238

Forráshiány

2022

2025

x

13.

Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110
KPE vezetékre (Széchenyi út 194 fm)

igen

Edelény Város
Önkormányzata

13 076

Forráshiány

2022

2025

x

14.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

nem

Edelény Város
Önkormányzata

5 000

Használati díj

2026

2035

x

15.

Megállapodás alapján Edelény, István király úti, Deák
úti ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra adott
használati díj előleg.

nem

Edelény Város
Önkormányzata

3 362

Használati díj

2026

2035

x

16.

Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire

nem

Edelény Város
Önkormányzata

6 500

Használati díj

2026

2035

x

17.

Edelény,vVezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje
DN 110 KPE vezetékre (Nyár út 546 fm)

igen

Edelény Város
Önkormányzata

36 800

Használati díj

2026

2035

x

18.

Edelény Hidroglóbusz felújítási munkálatai

igen

Edelény Város
Önkormányzata

45 000

Használati díj

2026

2035

x

19.

Edelény vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac illetve
acél vezeték cseréje DN 160 KPE vezetékre (István
király út 452 fm, Tóth Á. út 942 fm)

igen

Edelény Város
Önkormányzata

93 956

Használati díj +
Forráshiány

2026

2035

x

8.
9.

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében [eFt]

I. ütem

11 781

II. ütem

137 857

11 781
47 124

III. ütem

190 618

117 810

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
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3. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz
Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Edelény Város Önkormányzata

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

ÉRV ZRt.

Víziközmű-rendszer kódja: **

21-10728-1-001-00-02
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a
beruházás

1

Ipari park szennyvízelvezetése

igen

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Edelény Város
Önkormányzata

I. ütem

0

0

II. ütem

0

0

III. ütem

0

0

Tervezett
nettó költség

Megvalósítás várható időtartama

(eFt)
21 736

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

15

Tervezett időtáv ****

Forrás megnevezése***

Pályázat

Kezdés

Befejezés

Rövid

2020 április

2020 december

x

Közép

Hosszú

4. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz
Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

ÉRV ZRt.

Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

21-10728-1-001-00-02

Felújítás és pótlás megnevezése

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Megállapodás alapján Edelény István király úti, Deák
úti ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra adott
használati díj előleg
Edelény Mező úti szennyvízátemelő gépészeti
felújítása, kerítés felújítása
Edelény Bódva úti szennyvízátemelő gépészeti
felújítása, kerítés felújítása
Tartalékképzés: Edelény Szentpéteri út 18-35. DN 200
beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel
850 fm
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Megállapodás alapján Edelény István király úti, Deák
úti ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra adott
használati díj előleg
Edelény Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz
csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm (évente
180 fm)
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Megállapodás alapján Edelény István király úti, Deák
úti ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrunkcióra adott
használati díj előleg
Edelény Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz
csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm (évente
180 fm)
Edelény Bányász út 1-től DN 200 beton szennyvíz
csatorna rekonstrukciója béleléssel 780 fm (évente
156 fm)
Edelény Fűzfa út 1-15. DN 200 beton szv csatorna
rekonstrukciója béleléssel 217 fm (évente 110 fm)
Edelény Gyűjtőhálózaton tisztítóaknák felújítása 4
db/év

15.

Edelény Szennyvíz átemelők villamos és gépészeti
felújítása

16.

Edelény Szennyvíztisztító telep villamos és gépészeti
felújítása

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Vízjogi engedély köteles-e a
felújítás, pótlás

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

nem

Edelény Város
Önkormányzata

1 600

nem

Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

nem
nem

Tervezett
nettó költség

Megvalósítás várható időtartama

Tervezett időtáv ****

Forrás megnevezése***

(eFt)

Kezdés

Befejezés

Rövid

Használati díj

2021. január

2021. december

x

1 681

Használati díj

2021. január

2021. december

x

1 500

Használati díj

2021. május

2021. augusztus

x

Közép

Hosszú

1 750

Használati díj

2021. május

2021. augusztus

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

4 756

Használati díj

2021. január

2021. december

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

6 400

Használati díj

2022

2025

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

6 724

Használati díj

2022

2025

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

67 244

Használati díj +
forráshiány

2022

2025

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

16 000

Használati díj

2026

2035

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

3 362

Használati díj

2026

2027

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

13 000

Használati díj

2026

2026

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

78 000

Használati díj

2026

2030

x

21 700

Használati díj +
forráshiány

2029

2030

x

10 000

Forráshiány

2026

2035

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

14 000

Forráshiány

2027

2034

x

nem

Edelény Város
Önkormányzata

35 000

Forráshiány

2027

2034

x

Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

nem
nem

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében [eFt]

I. ütem

11 287

11 287

II. ütem

80 368

45 148

III. ütem

191 062

112 870

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
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9. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 - 2035

Edelény, Császtai út DN 100 ac vezeték
rekonstrukció I. ütem (tervezés: 412 fm)

- 21 -

1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne. Vezeték kiváltás: DN 100 ac. vezeték cseréje DN 110 KPE
vezetékre.
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény településen, belterület.
1073, 856 hrsz.
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: rövid
A fejlesztés kezdése: 2021 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet
Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés

800

Összesen:

800

Mindösszesen:

800

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne a vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE
vezetékre.
Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27 000 m3/év.
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6. Melléklet
Költségvetés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
Kelt:

2020 év 06 hó 12 nap

A munka leírása:

Edelény, Császtai út DN 100 ac vezeték rekonstrukció I. ütem (412 fm)

Költségvetés főösszesítő
(Ft)

Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

0.0

800.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

0.0

800.000

2.1 ÁFA vetítési alap

800.000

2.2 Áfa

0%

3. A munka nettó ára

0

800.000
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Átnézeti helyszínrajz
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10. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 – 2035

Edelény, Patak úti DN 100 ac vezeték cseréje
(295 fm) DN 110 KPE-re II. ütem 38 fm csere
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város
vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által
termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik.
A település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori
meghibásodások és csőtörések miatt szükséges a Patak úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110
KPE-re II. ütem 38 fm hosszban.
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény településen.
HRSZ.:279
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
rövid táv
A fejlesztés kezdése:
2021. év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

1 770

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

800
2 570

Mindösszesen:

2 570

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak.
A gyakori meghibásodások és csőtörések miatt szükséges a Patak úti DN 100 ac vezeték cseréje
DN 110 KPE-re II. ütem 38 fm hosszban.
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6. Melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
Név : ÉRV ZRt.
Cím : 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1

Kelt:

2020 év 07 hó 05 nap

A munka leírása:

Edelény, Patak úti DN 100 ac vezeték cseréje (295 fm) DN 110 KPE-re II. ütem 38 fm csere

Költségvetés főösszesítő
(Ft)
Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

1.500.000

1.070.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

1.500.000

2.1 ÁFA vetítési alap

1.070.000

2.570.000

2.2 Áfa

27%

3. A munka bruttó ára

0.0

2.570.000
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Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése

Anyagköltség

Díjköltség

21 Irtás, föld- és sziklamunka
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

76.242
812.027
139.473

1.181.220
339.698
21.340

I. Fejezet munkanemei összesen

1.027.742

1.542.258
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21. Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. Tételszám
Tételkiírás
1

2

3

4

5

6

21-003-2.1.2
Közmű feltárása
kézi erővel,
talajosztály: III.
10 m3

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

0

21.175

0

211.750

21-003-5.2.1.2.1
Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból,
3,0 m árokszélességig,
talajosztály: III.
2,0 m mélységig
10 m3
0

19.415

0

194.150

21-003-6.2.1.1
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolt árokból,
5,0 m árokszélességig,
3,0 m mélységig
60 m3
0

4.287

0

257.220

21-003-11.2.1
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli
szelvényrészben
60 m3
0
4.006

0

240.360

21-008-2.3.1
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%
60 m3
9,7

582

95.640

21-011-8.1-0120231
Talajjavító réteg készítése
padkaszivárgó vagy kavics léc
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1.594

0,2x0,3 m mérettel, ....anyagból
Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24
QTT, KŐKA, Alsózsolca
60 m
1.261
3.035
Munkanem összesen: (HUF)

76.242
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75.660

182.100
1.181.220

54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
Ssz. Tételszám
Tételkiírás
1

2

3

4

5

6

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

54-000-1.4.1
Csővezetékek bontása,
idomokkal és szerelvényekkel együtt,
azbesztcement nyomócső,
200 mm Ø-ig
38 m
0

2.100

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

0

79.800

54-005-5.3-0110069
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
csőátmérő: 110 mm
PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 110x10,0 mm 12,5bar
(C=1,25), 80VSDR11110EN100K
38 m
9.095
2.366

345.610

89.908

54-006-3.3-0230632
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel
elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 100
PIPELIFE KM BELGICAST tolózár 100 mm F4 16 bar
epoxi, TZ100F4BEL16E
3 db
103.201
3.740

309.603

11.220

54-009-1.1.5
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz
vezetékre,
DN 100 méretig,
DN 100
6 db
2.707

2.320

16.242

13.920

54-016-7.1
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig
38 m
53

1.100

2.014

41.800

54-021-1.1.4.1-0143581
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok
szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt,
öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16,
DN 200 méretig,
DN 100,
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7

TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 100/ NÁ 50,
epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám:
T100050
1 db
19.458
18.210

19.458

18.210

54-021-1.1.4.2-0144147
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok
szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt,
öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16,
DN 200 méretig,
DN 100,
X, Q, FFK, FF idom
L. Frischhut GGG FF kétkarimás kötőidom, NÁ 100/1000
mm, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16
Cikkszám: FF1001000
4 db
29.775
21.210

119.100

84.840

Munkanem összesen: (HUF)

812.027
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339.698

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Ssz. Tételszám
Tételkiírás
1

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

82-021-11.2-0220313
Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése
DN 100
BUKSI Standard földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2,
DN 100/1500 mm csőtakarással Cikkszám: HID1001500S
1 db
139.473
21.340
Munkanem összesen: (HUF)

139.473
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A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

139.473

21.340
21.340

Átnézeti helyszínrajz
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11. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035.

Edelény vízműgépház területén lévő térszíni
medencék üzembevétele, nyomásfokozó
létesítése, III ütem.
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város
vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által
termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a finkei városrésznél a
borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. Az
üzemen kívül helyezett edelényi vízműtelepen található 2 x 75 m3-es térfogatú térszíni medencét
üzembe helyezni, valamint nyomásfokozót létesíteni, vízbiztonsági és üzembiztonsági okokból
indokolt.
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény településen,
HRSZ.:0367
SAP költséghely kód: 72VB22EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
Rövid
A fejlesztés kezdése:
2021 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

5 100

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

900
6 000

Mindösszesen:

6 000

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indok
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása a
Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt ivóvízzel,
két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere
összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a
további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó
rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik.
Az üzemen kívül helyezett edelényi vízműtelepen található 2 x 75 m3-es térfogatú térszíni medencét
üzembe helyezni, valamint nyomásfokozót létesíteni, vízbiztonsági és üzembiztonsági okokból
indokolt.
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6. Melléklet
Költségvetés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
Név : ÉRV ZRt.
Cím : 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1

Kelt:

2020 év 06 hó 26 nap

A munka leírása:

Edelény vízműgépház területén lévő térszíni medencék üzembevétele, nyomásfokozó létesítése, III ütem

Költségvetés főösszesítő
(Ft)
Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

4.800.000

1.200.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

4.800.000

1.200.000

2.1 ÁFA vetítési alap

6.000.000

2.2 Áfa

27%

3. A munka bruttó ára

0.0

6.000.000

Munkanem összesítő
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Munkanem száma és megnevezése

Anyagköltség

Díjköltség

21 Irtás, föld- és sziklamunka
31 Helyszíni beton és vasbeton munka
36 Vakolás és rabicolás
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

49
234.535
309.504
666.108
290.461
3.295.400

156.465
369.203
188.640
121.030
87.700
280.905

I. Fejezet munkanemei összesen

4.796.057

1.203.943

21. Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. Tételszám
Tételkiírás
1

2

3

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

21-003-7.1.1.2
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak
helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
alapterület: 10,00 m2-ig,
többlet minden további 2,0 m mélység után
20 m3
0
4.809

0

96.180

21-003-11.1.1
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig
5 m3
0
8.950

0

44.750

21-008-2.3.1
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%
5 m3
9,7

49

15.535

Munkanem összesen: (HUF)

49

3.107

156.465

31. Helyszíni beton és vasbeton munka
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Ssz. Tételszám
Tételkiírás
1

2

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

31-011-3.1.2-0230110
Vasbetonfal készítése,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,
13-24 cm vastagság között
C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM
52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
5 m3
33.505
58.599

167.525

292.995

31-021-4.1.2-0230110
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os
hajlásszögig,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel,
12 cm vastagság felett
C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM
52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
2 m3
33.505
38.104

67.010

76.208

Munkanem összesen: (HUF)

234.535
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369.203

36. Vakolás és rabicolás
Ssz. Tételszám
Tételkiírás
1

2

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

36-012-1.4-0212028
Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése
kézi felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes vagy
függőleges felületen,
1 cm vastagságban
Techno-Wato quick-mix BSM-TW ivóvízszigetelő
szárazhabarcs, Cikkszám: 610091
32 m2
6.274
3.850

200.768

123.200

36-012-11-0222015
Vízkikristályosító hatású cementbázisú vakolat
(jövőbeni vízbetörések ellen, hajszálrepedések szigetelésére)
Isomat AQUAMAT-PENETRATE cementbázisú habarcs,
szigetelő kence, vízkristályosító hatású, jövőbeni
vízbetörések ellen is, szürke, Kód: 0344/1
32 m2
3.398
2.045

108.736

65.440

Munkanem összesen: (HUF)

309.504

188.640

54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
Ssz. Tételszám
Tételkiírás
1

2

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

54-006-3.5-0230633
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel
elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 150
PIPELIFE KM BELGICAST tolózár 150 mm F4 16 bar
epoxi, TZ150F4BEL16E
4 db
70.135
4.510

280.540

18.040

54-006-4.1.2-0154863
Szerelvények kiegészítő elemei
kézikerék felszerelése,
DN 100-150 között
Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG Cikkszám:
TZQK100
4 db
8.895

35.580

11.300
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2.825

3

4

5

6

54-009-1.2.2
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz
vezetékre,
DN 100-600 méret között,
DN 150
12 db
4.454

3.870

53.448

46.440

54-021-1.1.6.1-0143606
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok
szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt,
öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16,
DN 200 méretig,
DN 150,
TT, F, T, FFR, N idom
L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 150/ NÁ 100,
epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám:
T150100
2 db
40.138
2.925

80.276

5.850

54-021-1.1.6.1-0222713
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok
szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt,
öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16,
DN 200 méretig,
DN 150,
TT, F, T, FFR, N idom
PIPELIFE gömbgrafitos öntvény kétkarimás talpas
könyök, 150 mm, N150GGG
4 db
7.010

28.040

23.700

188.224

15.700

5.925

54-021-1.1.6.2-0144171
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok
szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt,
öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16,
DN 200 méretig,
DN 150,
X, Q, FFK, FF idom
L. Frischhut GGG FF kétkarimás kötőidom, NÁ 150/1000
mm, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16
Cikkszám: FF1501000
4 db
47.056
3.925
Munkanem összesen: (HUF)

666.108

121.030

71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Ssz. Tételszám

Egységre jutó (HUF)
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A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás
1

Anyag

Munkadíj

71-009-7.2-0626021
Kompakt kapcsolószekrény elhelyezése szerelőlappal,
komplett szerelvényezéssel, távfelügyelet kiépítéssel
szélesség: 500 mm felett
RITTAL kompakt kapcsolószekrény, IP 55, AK 5113500,
600x1200x400 mm, acéllemez
1 db
290.461
87.700
Munkanem összesen: (HUF)

Anyag

Munkadíj

290.461

87.700

290.461

87.700

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Ssz. Tételszám
Tételkiírás
1

2

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

82-002-2.4.1.1.2.6-0010416
Vízmérők elhelyezése, hitelesítve,
nagy (ipari) vízmérők elhelyezése, karimás kötéssel
csatlakoztatva,
ellenkarimák nélkül,
hidegvízre,
szárazonfutó,
többsugaras,
DN 150
ZENNER WS-N DN150 Qn=150 m3/h 500 mm Woltmann
rendszerű szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), vízszintes
beépítésre, EU hitelesítéssel, reed vagy ind. opto namúr
opcióval, 115528
2 db
97.300
22.000

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

194.600

44.000

82-008-4.1.2.2.1-0127364
Nyomásfokozó berendezések elhelyezése, ivóvízre vagy tűzivízre, kompakt telep rezgéscsillapítókkal
ellátott alapkeretre szerelve,
nedvestengelyű szivattyúval,
többszivattyús kivitelben,
szabályozott fordulatszámmal,
két szivattyúval
Wilo-Comfort-N-Vario COR-2 MVISE 806-2G/VR-EB két-szivattyús nyomásfokozó telep
szabályozott nedves tengelyű szivattyúval, PN16, 3~400V,
C:2526731
1 db
3.100.800
236.905
3.100.800
236.905
Munkanem összesen: (HUF)

3.295.400
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280.905

Átnézeti helyszínrajz

46

12. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 – 2035

Edelény Patak út DN 100 ac vezeték cseréje (295
fm) DN 110 KPE-re III. ütem
257 fm hosszban
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város
vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által
termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik.
A település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori
meghibásodások és csőtörések miatt szükséges a Patak úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110
KPE-re III. ütem 257 fm hosszban.
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény településen,
HRSZ.:279
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
közép táv
A fejlesztés kezdése:
2022. év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

15 936

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

866

520

16 802

520

Mindösszesen:

17 322

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges a Patak úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE-re III. ütem 257
fm hosszban.
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6. Melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
Név : ÉRV ZRt.
Cím : 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1

Kelt:

2020 év 07 hó 05 nap

A munka leírása:

Edelény Patak út vízvezeték rekonstrukció 305 fm, II. ütem

Költségvetés főösszesítő
(Ft)
Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

12.125.400

5.196.600

1.1 Közvetlen önköltség összesen

12.125.400

2.1 ÁFA vetítési alap

5.196.600

17.322.000

2.2 Áfa

0.0

3. A munka ára

17.322.000
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Átnézeti helyszínrajz
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13. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 - 2035

Edelény, Császtai úti DN 100 ac vezeték cseréje
DN 110 KPE-re 412 fm hosszban II. ütem
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne. Vezeték kiváltás: DN 100 ac. vezeték cseréje DN 110 KPE
vezetékre.
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény településen, belterület.
856 hrsz.
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: közép táv
A fejlesztés kezdése: 2022 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

23 920

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés

2 080

Összesen:

26 000

Mindösszesen:

26 000

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés, illetve forráshiány
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne a vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE
vezetékre
Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27 000 m3/év.
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6. Melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
Kelt:

2020 év 06 hó 27 nap

A munka leírása:

Edelény, Császtai úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE-re 412 fm hosszban II. ütem

Költségvetés főösszesítő
(Ft)

Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

15.149.600

10.850.400

1.1 Közvetlen önköltség összesen

15.149.600

10.850.400

2.1 ÁFA vetítési alap

26.000.000

2.2 Áfa

0%

3. A munka nettó ára

0

26.000.000
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Átnézeti helyszínrajz
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14. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 – 2035

Edelény Arany János úti DN 100 ac vezeték
cseréje DN 110 KPE-re 405 fm hosszban
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város
vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által
termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori
meghibásodások és csőtörések miatt szükséges az Arany János úti DN 100 ac vezeték cseréje.
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény településen, belterület
523 hrsz.
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
középtáv
A fejlesztés kezdése:
2022. év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

25 113

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés

2 184

Összesen:

27 297

Mindösszesen:

27 297

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka forráshiányos fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
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A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges az Arany János úti DN 100 ac vezeték cseréje.
Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27 000 m3/év.
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6. Melléklet
Költségvetés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
2020.06.27.
A munka leírása:
Edelény Arany János úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE-re 405 fm hosszban
Költségvetés főösszesítő
(Ft)
Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei

19.108.000

8.189.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

19.108.000

8.189.000

2.1 ÁFA vetítési alap

27.297.000

2.2 Áfa

0%

3. A munka nettó ára

0
27.297.000
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Átnézeti helyszínrajz
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15. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 – 2035

Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire

62

1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása a
Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt ivóvízzel, két
irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere
összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a
további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel,
amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A lakossági és tűzoltósági vízvételezésekhez 18 db
közkifolyó és 159 db tűzcsap létesült.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 75.§-a alapján az
oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. Az oltóvizet
biztosító vízvezeték -hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld
feletti tűzcsapokra kell kicserélni. Fenti jogszabály érvényesítése érdekében a tervezett vezeték
rekonstrukciók kapcsán kerül sor az altalaj tűzcsapok feltalajra történő cseréjére.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod- AbaújZemplén megye, Edelény településen.
HRSZ: a meghibásodás függvényében.
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: közép
A fejlesztés kezdése: 2022 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet
Gép,
technológiai szerelés

3 200

Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

3 200

Mindösszesen:

3 200

A munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka forráshiányos fejlesztés.
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: törvényi kötelezettség, üzemeltetés biztonság növelése
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A fogyasztók
számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása a
Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt ivóvízzel, két
irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere
összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a
további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel,
amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú
vezetékek találhatóak. A lakossági és tűzoltósági vízvételezésekhez 18 db közkifolyó és 159 db tűzcsap
létesült.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 75.§-a alapján az
oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. Az oltóvizet
biztosító vízvezeték -hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld
feletti tűzcsapokra kell kicserélni. Fenti jogszabály érvényesítése érdekében a tervezett vezeték
rekonstrukciók kapcsán kerül sor az altalaj tűzcsapok feltalajra történő cseréjére
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6. Melléklet
Költségbecslés

Megnevezés
Tűzcsap csere aknában földalattit földalattira NA80
Tűzcsap csere földben földalattit földalattira NA80
Tűzcsap csere aknában földalattit földfelettire NA80
Tűzcsap csere földben földalattit földfelettire NA80
Tűzcsap csere aknában földfelettit földfelettire NA80
Tűzcsap csere földben földfelettit földfelettire NA80
Tűzcsap csere aknában földalattit földfelettire NA100
Tűzcsap csere földben földalattit földfelettire NA100
Tűzcsap csere aknában földfelettit földfelettire NA100
Tűzcsap csere földben földfelettit földfelettire NA100
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Nettó ár
279 386
288 724
313 181
365 291
313 181
331 118
331 150
391 843
331 150
349 087

ÁFA
75 434
77 956
84 559
98 629
84 559
89 402
89 410
105 797
89 410
94 253

Végösszeg
354 820
366 680
397 740
463 920
397 740
420 520
420 560
497 640
420 560
443 340

Helyszínrajz
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16. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 – 2035

Edelény Vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac
és acél vezetékek cseréje DN 90 KPE vezetékre
(Antal Gy. út 433 fm, Tormás út 40 fm, Lévay út
124 fm)
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne a vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél vezetékek
cseréje DN 90 KPE vezetékre, az alábbi bontásban:
• Antal György út 433 fm hosszban a 670/3 hrsz. területen
• Tormás út 40 fm hosszban a 387 hrsz. területen
• Lévay út 124 fm hosszban a 337 hrsz. területen
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény település, belterület.
670/3, 387, 337 hrsz.
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
közép
A fejlesztés kezdése:
2022 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

37 018

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés

3 220

Összesen:

40 238

Mindösszesen:

40 238

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka forráshiányos fejlesztés.
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne a Vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél
vezetékek cseréje DN 90 KPE vezetékre ( Antal Gy út 433 fm, Tormás út 40 fm, Lévay út 124
fm)
Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27 000 m3/év.
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6. Melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
Kelt:

2020 év 07 hó 05 nap

A munka leírása:

Edelény Vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél vezetékek cseréje DN 90 KPE vezetékre (Antal Gy. út
433 fm, Tormás út 40 fm, Lévay út 124 fm)

Költségvetés főösszesítő
(Ft)

Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

24.833.000

15.405.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

24.833.000

15.405.000

2.1 ÁFA vetítési alap

40.238.000

2.2 Áfa

0%

3. A munka nettó ára

0

40.238.000
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Átnézeti helyszínrajz
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17. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 – 2035

Edelény Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték
cseréje DN 110 KPE vezetékre
(Széchenyi út 194 fm)

- 73 -

1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne a Széchenyi út 194 fm hosszban a 902 hrsz. területen a DN
100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE vezetékre.
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény település, belterület.
902 hrsz.
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: közép
A fejlesztés kezdése: 2022 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

12 030

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés

1 046

Összesen:

13 076

Mindösszesen:

13 076

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka forráshiányos fejlesztés.
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne a Széchenyi út 194 fm hosszban a 902 hrsz. területen a DN
100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE vezetékre.
Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27 000 m3/év.
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6. Melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
Kelt:

2019 év 06 hó 12 nap

A munka leírása:

Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE vezetékre
(Széchenyi út 194 fm,)
Költségvetés főösszesítő
(Ft)

Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

8.526.000

4.550.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

8.526.000

4.550.000

2.1 ÁFA vetítési alap

13.076.000

2.2 Áfa

0%

3. A munka nettó ára

0

13.076.000
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Átnézeti helyszínrajz
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18. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 – 2035

Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire

78

1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása a
Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt ivóvízzel, két
irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere
összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a
további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel,
amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A lakossági és tűzoltósági vízvételezésekhez 18 db
közkifolyó és 159 db tűzcsap létesült.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 75.§-a alapján az
oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. Az oltóvizet
biztosító vízvezeték -hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld
feletti tűzcsapokra kell kicserélni. Fenti jogszabály érvényesítése érdekében a tervezett vezeték
rekonstrukciók kapcsán kerül sor az altalaj tűzcsapok feltalajra történő cseréjére.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod- AbaújZemplén megye, Edelény településen.
HRSZ: a meghibásodás függvényében.
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: hosszú
A fejlesztés kezdése: 2026 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet
Gép,
technológiai szerelés

6 500

Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

6 500

Mindösszesen:

6 500

A munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: törvényi kötelezettség, üzemeltetés biztonság növelése
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A fogyasztók
számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása a
Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt ivóvízzel, két
irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város vízellátó rendszere
összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a
további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel,
amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A település több részén elöregedett, rossz állapotú
vezetékek találhatóak. A lakossági és tűzoltósági vízvételezésekhez 18 db közkifolyó és 159 db tűzcsap
létesült.
A településen jelenleg altalaj tűzcsapok találhatóak, amelyeket az EU-s jogharmonizáció miatt cserélni
kell föld felettiekre.
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6. Melléklet
Költségbecslés

Megnevezés
Tűzcsap csere aknában földalattit földalattira NA80
Tűzcsap csere földben földalattit földalattira NA80
Tűzcsap csere aknában földalattit földfelettire NA80
Tűzcsap csere földben földalattit földfelettire NA80
Tűzcsap csere aknában földfelettit földfelettire NA80
Tűzcsap csere földben földfelettit földfelettire NA80
Tűzcsap csere aknában földalattit földfelettire NA100
Tűzcsap csere földben földalattit földfelettire NA100
Tűzcsap csere aknában földfelettit földfelettire NA100
Tűzcsap csere földben földfelettit földfelettire NA100
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Nettó ár
279 386
288 724
313 181
365 291
313 181
331 118
331 150
391 843
331 150
349 087

ÁFA
75 434
77 956
84 559
98 629
84 559
89 402
89 410
105 797
89 410
94 253

Végösszeg
354 820
366 680
397 740
463 920
397 740
420 520
420 560
497 640
420 560
443 340

Átnézetes helyszínrajz
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19. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2020 - 2034

Edelény vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték
cseréje DN 110 KPE vezetékre (Nyár út 546 fm)
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne. Vezeték kiváltás: DN 100 ac. vezeték cseréje DN 110 KPE
vezetékre.
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény település, belterület.
1073, 856 hrsz.
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: hosszú
A fejlesztés kezdése: 2026 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

33 856

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés

2 944

Összesen:

36 800

Mindösszesen:

36 800

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a Finkei városrésznél a
Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne a vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE
vezetékre (Nyár út 546 fm)
Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27 000 m3/év.
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6. Melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
Kelt:

2020 év 06 hó 25 nap

A munka leírása:

Edelény Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110 KPE vezetékre (Nyár út 546 fm)

Költségvetés főösszesítő
(Ft)

Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

22.200.000

14.600.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

22.200.000

14.600.000

2.1 ÁFA vetítési alap

36.800.000

2.2 Áfa

0%

3. A munka nettó ára

0

36.800.000
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Átnézeti helyszínrajz
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20. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035.

Edelény Hidroglóbusz felújítási munkálatai
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város
vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által
termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a finkei városrésznél a
borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település biztonságos ivóvíz ellátását egy 500+200 m3 térfogatú víztorony segíti.
A hidroglóbusz régi építésű, rossz állapotú jelenleg is használatban van (Edelény több pontját ez
tartja nyomás alatt), ezért szükségessé válik felújítása.
Műszaki jellemzők:
•
•
•
•
•

A hidroglóbusz belső vízterének felújítása (festése),
A töltő és ürítő vezetékek cseréje,
Külső szigetelés felújítása,
Toronyfűtés korszerűsítése,
Elvékonyodott palástlemezek szükség szerinti javítása, cseréje.

Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény település, belterület
HRSZ.:701/2
SAP költséghely kód: 72VB22EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
Hosszú táv
A fejlesztés kezdése:
2026 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet
Gép,
technológiai szerelés

36 800

Tervezés,
műszaki ellenőrzés

8 200

Összesen:

45 000

Mindösszesen:

45 000
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A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
A város vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I.
Vízmű által termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971ben a város vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális
rendszerrel a Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a finkei
városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá
tartozik. A település biztonságos ivóvíz ellátását egy 500+200 m3 térfogatú víztorony segíti.
A hidroglóbusz régi építésű, rossz állapotú jelenleg is használatban van (Edelény több pontját ez
tartja nyomás alatt), ezért szükségessé válik felújítása.
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6. Melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
Név : ÉRV ZRt.
Cím : 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1

Kelt:

2020 év 07 hó 05 nap

A munka leírása:

Edelény Hidroglóbusz felújítási munkálatai

Költségvetés főösszesítő
(Ft)
Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

21.750.000

23.250.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

21.750.000

23.250.000

2.1 ÁFA vetítési alap

45.000.000

2.2 Áfa

3. A munka ára

45.00.000
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Átnézeti helyszínrajz
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21. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 - 2035

Edelény Vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac.,
illetve acél vezeték cseréje DN 160 KPE
vezetékre (István király út 452 fm,
Tóth Á. út 942 fm)
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város vízellátása
a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által termelt
ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a finkei városrésznél a
borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori meghibásodások
és csőtörések miatt szükséges lenne vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac illetve acél vezeték
cseréje DN 160 KPE vezetékre, az alábbi bontásban:
• István Király út 452 fm hosszban a 109 hrsz. területen
• Tóth Á. út 942 fm hosszban a 1079/2, 1079/1 hrsz. területen
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj- Zemplén megye, Edelény település, belterület
109, 1079/2, 1079/1 hrsz.
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
hosszú
A fejlesztés kezdése:
2026 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

86 440

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

7 516
86 440

Mindösszesen:

7 516
93 956

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.

4. Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka forráshiányos fejlesztés.
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5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
A hálózat szakszerű üzemeltetése alapfeltétele a fogyasztók megfelelő szintű ellátásának. A
fogyasztók számára megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású ivóvizet kell biztosítani.
Edelény település vízellátó rendszer saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város
vízellátása a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer részét képező, Borsodsziráki I. Vízmű által
termelt ivóvízzel, két irányból történik. A város vízigényének növekedése miatt 1971-ben a város
vízellátó rendszere összekötésre került az ÉRV ZRt. kezelésében lévő regionális rendszerrel a
Szentpéteri út felől, majd a további vízigény növekedés miatt 1989-ben a finkei városrésznél a
borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt. felügyelete alá tartozik. A
település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak. A gyakori
meghibásodások és csőtörések miatt szükséges lenne a vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac
illetve acél vezeték cseréje DN 160 KPE vezetékre (István király út 452 fm, Tóth Á út 942 fm)
Hálózati, és szolgáltatási veszteség a településen: ~27.000 m3/év.
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6. Melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123
Kelt:

2020 év 06 hó 27 nap

A munka leírása:

Edelény Vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac., illetve acél vezeték cseréje DN 160 KPE vezetékre (István
király út 452 fm, Tóth Á. út

Költségvetés főösszesítő
(Ft)

Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

59.590.000

34.366.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

59.590.000

34.366.000

2.1 ÁFA vetítési alap

93.956.000

2.2 Áfa

0%

3. A munka nettó ára

0

93.956.000
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Átnézeti helyszínrajz
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22. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035

Edelény Mező úti szennyvízátemelő gépészeti
felújítása, kerítés felújítása
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Az edelényi Mező úti átemelő 1996-ban épült, az átemelő gépészeti berendezései és kerítése
elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj-Zemplén megye, Edelény település
1622 hrsz.
SAP költséghely kód: 72SJ42EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: Rövidtáv
A fejlesztés kezdése: 2021 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
A munka nem hatósági engedélyköteles.
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet
Gép,
technológiai szerelés

1 500

Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

1 500

Mindösszesen:

4.

1 500

Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Az edelényi Mező úti átemelő 1996-ban épült, az átemelő gépészeti berendezései és
kerítése elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzemeltetés
biztonság érdekében.
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6. melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123

Kelt:

20… év …hó … nap

A munka leírása:

Edelény, Mező úti szennyvíz átemelő gépészeti felújítása, kerítés felújítása

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés

1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen

Anyagköltség

Díjköltség

900.000

600.000

900.000

2.1 ÁFA vetítési alap

600.000
1.500.000

2.2 Áfa
3. A munka ára

1.000.000
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Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése

Anyagköltség

12 Felvonulási létesítmények
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése

487.226
294.086
118.688

I. Fejezet munkanemei összesen

146.200
110.785
338.480

900.000
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Díjköltség

600.000

12. Felvonulási létesítmények
Ssz. Tételszám
Tételkiírás
1

2

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

12-021-1.1-0121601
Ideiglenes kerítés,
mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben)
STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott
mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm,
huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm
40 m
10.877
2.777

435.080

111.080

12-021-1.2-0121602
Ideiglenes kerítés,
mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben)
STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott
kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm,
huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm
1 db
52.146
35.120

52.146

35.120

Munkanem összesen: (HUF)

487.226

146.200

54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
Ssz.

Tételszám
Tételkiírás

1

54-000-1.2.1
Csővezetékek bontása,
idomokkal és szerelvényekkel együtt,
tokos öntöttvas és acélcső,
40-199 mm külső Ø között
10 m
0

6.980

0

69.800

54-005-5.2-0110223
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
csőátmérő: 63-90 mm között
PIPELIFE PE csatornacső 90x5,4 mm 10bar (C=1,25),
100CSDR17090EN100B
10 m
6.118

3.664

61.180

36.640

2

3

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

54-006-3.2-0230631
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 80
PIPELIFE KM BELGICAST tolózár 80 mm F4 16 bar epoxi,
TZ080F4BEL16E
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A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

1 db
4

103.877

3.630

103.877

3.630

54-006-5.3.1.1.2-0147921
Csővégcsappantyúk elhelyezése,
rozsdamentes acél,
karimára vagy aknafalra szerelhető kivitelben,
DN 300 méretig,
DN 100
EURO-PURATOR TESACO csővégcsappantyú rozsdamentes
acélból, karimára vagy aknafalra szerelhető kivitel DN100, Cikksz.:
G10-030-E-100
1 db
129.029
5.266

129.029

5.266

Munkanem összesen: (HUF)

294.086

115.320

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ssz.

Tételszám
Tételkiírás

1

81-007-1.1.1.1.1.1.7-0338106
Víz- és fűtési vezeték,
Rozsdamentes acélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50,
DN 50
Viega Sanpress cső, 1.4521 rozsdamentes, 6 m-es szálban,
ivóvízellátáshoz, 54 x 1,5, Csz.: 616 557
8m
14.836
42.310
Munkanem összesen: (HUF)

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

118.688
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A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

118.688

338.480
338.480

Átnézetes helyszínrajz, fotó
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23. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035

Edelény Bódva úti szennyvízátemelő gépészeti
felújítása, kerítés felújítása
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Az edelényi Bódva úti átemelő 1996-ban épült, az átemelő gépészeti berendezései és kerítése
elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj-Zemplén megye, Edelény település
1133/23 hrsz.
SAP költséghely kód: 72SJ42EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: Rövidtáv
A fejlesztés kezdése: 2021 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
A munka nem hatósági engedélyköteles.
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet
Gép,
technológiai szerelés

1 750

Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

1 750

Mindösszesen:

4.

1 750

Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Az edelényi Bódva úti átemelő 1996-ban épült, az átemelő gépészeti berendezései és kerítése
elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzemeltetés biztonság érdekében.
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6. melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123

Kelt:

20… év …hó … nap

A munka leírása:

Edelény, Bódva úti szennyvíz átemelő gépészeti felújítása, kerítés felújítása

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés

1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen

Anyagköltség

Díjköltség

1.050.000

700.000

1.050.000

2.1 ÁFA vetítési alap

700.000
1.750.000

2.2 Áfa
3. A munka ára

1.750.000
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Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése

Anyagköltség

12 Felvonulási létesítmények
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése

487.226
294.086
268.688 438.480

I. Fejezet munkanemei összesen

1.050.000
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Díjköltség
146.200
110.785

700.000

12. Felvonulási létesítmények
Ssz. Tételszám
Tételkiírás
1

2

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

12-021-1.1-0121601
Ideiglenes kerítés,
mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben)
STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott
mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm,
huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm
40 m
10.877
2.777

435.080

111.080

12-021-1.2-0121602
Ideiglenes kerítés,
mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben)
STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott
kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm,
huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm
1 db
52.146
35.120

52.146

35.120

Munkanem összesen: (HUF)

487.226

146.200

54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
Ssz.

Tételszám
Tételkiírás

1

54-000-1.2.1
Csővezetékek bontása,
idomokkal és szerelvényekkel együtt,
tokos öntöttvas és acélcső,
40-199 mm külső Ø között
10 m
0

6.980

0

69.800

54-005-5.2-0110223
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
csőátmérő: 63-90 mm között
PIPELIFE PE csatornacső 90x5,4 mm 10bar (C=1,25),
100CSDR17090EN100B
10 m
6.118

3.664

61.180

36.640

2

3

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

54-006-3.2-0230631
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 80
PIPELIFE KM BELGICAST tolózár 80 mm F4 16 bar epoxi,
TZ080F4BEL16E
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A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

1 db
4

103.877

3.630

103.877

3.630

54-006-5.3.1.1.2-0147921
Csővégcsappantyúk elhelyezése,
rozsdamentes acél,
karimára vagy aknafalra szerelhető kivitelben,
DN 300 méretig,
DN 100
EURO-PURATOR TESACO csővégcsappantyú rozsdamentes
acélból, karimára vagy aknafalra szerelhető kivitel DN100, Cikksz.:
G10-030-E-100
1 db
129.029
5.266

129.029

5.266

Munkanem összesen: (HUF)

294.086

115.320

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ssz.

Tételszám
Tételkiírás

1

81-007-1.1.1.1.1.1.7-0338106
Víz- és fűtési vezeték,
Rozsdamentes acélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50,
DN 50
Viega Sanpress cső, 1.4521 rozsdamentes, 6 m-es szálban,
ivóvízellátáshoz, 54 x 1,5, Csz.: 616 557
14 m
19.192
31.320
Munkanem összesen: (HUF)

Egységre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

268.688
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A tétel ára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

268.688

438.480
438.480

Átnézetes helyszínrajz, fotó
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24. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035

Tartalékképzés: Szentpéteri út 18-35. DN 200
beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója
béleléssel 850 fm
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Az Edelényi Szentpéteri úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak,
ezért felújításuk szükségessé vált.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj-Zemplén megye, Edelény település Szentpéteri út 18-35.
HRSZ: 670/1
SAP költséghely kód: 72SI62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: Középtáv
A fejlesztés kezdése: 2022 év.
A rövid távon tervezett összeg nem kerül felhasználásra, tartalékképzés történik.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
A munka nem hatósági engedélyköteles.
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

72 000

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

72 000

Mindösszesen:

4.

72 000

Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka részben forráshiányos, részben közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Az Edelényi Szentpéteri úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak,
ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzemeltetés biztonság érdekében.
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6. melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123

Kelt:

20… év …hó … nap

A munka leírása:

Tartalékképzés Edelény, Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel 850
fm (évente 180 fm)

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés

1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen

Anyagköltség

Díjköltség

50.400.000

21.600.000

50.400.000

2.1 ÁFA vetítési alap

21.600.000
72.000.000

2.2 Áfa
3. A munka ára

72.000.000
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Átnézetes helyszínrajz, fotó
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25. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035

Edelény Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton
szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel
850 fm (évente 180 fm)

- 118 -

1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Az Edelényi Szentpéteri úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak,
ezért felújításuk szükségessé vált.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj-Zemplén megye, Edelény település Szentpéteri út 18-35.
HRSZ: 670/1
SAP költséghely kód: 72SI62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: Középtáv
A fejlesztés kezdése: 2022 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
A munka nem hatósági engedélyköteles.
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

72 000

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

72 000

Mindösszesen:

4.

72 000

Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka részben forráshiányos, részben közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Az Edelényi Szentpéteri úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak,
ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzemeltetés biztonság érdekében.
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6. melléklet
Költségbecslés

Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123

Kelt:

20… év …hó … nap

A munka leírása:

Edelény, Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm (évente 180
fm)

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés

1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen

Anyagköltség

Díjköltség

50.400.000

21.600.000

50.400.000

2.1 ÁFA vetítési alap

21.600.000
72.000..000

2.2 Áfa

0

3. A munka ára

72.000.000
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Átnézetes helyszínrajz, fotó
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26. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035

Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz
csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm
(évente 180 fm)
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Az Edelényi Szentpéteri úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak,
ezért felújításuk szükségessé vált.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj-Zemplén megye, Edelény település Szentpéteri út 18-35.
HRSZ: 670/1
SAP költséghely kód: 72SI62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: Hosszútáv
A fejlesztés kezdése: 2026 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
A munka nem hatósági engedélyköteles.
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

13 000

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

13 000

Mindösszesen:

4.

13 000

Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Az Edelényi Szentpéteri úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak,
ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzemeltetés biztonság érdekében.
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6. melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123

Kelt:

20… év …hó … nap

A munka leírása:

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés

1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen

Anyagköltség

Díjköltség

7.800.000

5.200.000

7.800.000

2.1 ÁFA vetítési alap

5.200.000
13.000.000

2.2 Áfa
3. A munka ára

13.000.000
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Átnézetes helyszínrajz, fotó
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27. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035

Edelény Bányász út 1-től DN 200 beton szennyvíz
csatorna rekonstrukciója béleléssel 780 fm
(évente 180 fm)
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Az edelényi Bányász úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak,
ezért felújításuk szükségessé vált.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj-Zemplén megye, Edelény település Bányász út 1-től.
HRSZ: 649
SAP költséghely kód: 72SI62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: Hosszútáv
A fejlesztés kezdése: 2026 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
A munka nem hatósági engedélyköteles.
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

78 000

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

78 000

Mindösszesen:

4.

78 000

Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Az Edelényi Bányász úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak,
ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzemeltetés biztonság érdekében.
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6. melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123

Kelt:

20… év …hó … nap

A munka leírása:

Edelény Bányász út 1-től DN 200 beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel 780 fm (évente 180 fm)

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés

1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen

Anyagköltség

Díjköltség

46.800.000

31.200.000

46.800.000

2.1 ÁFA vetítési alap

31.200.000
78.000.000

2.2 Áfa
3. A munka ára

78.000.000
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Átnézetes helyszínrajz, fotó
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28. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035

Edelény Fűzfa út 1-15. DN 200 beton szennyvíz
csatorna rekonstrukciója béleléssel 217 fm
(évente 110 fm)
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1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Az Edelényi Fűzfa úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak, ezért
felújításuk szükségessé vált.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj-Zemplén megye, Edelény település Fűzfa út 1-15.
HRSZ:
SAP költséghely kód: 72SI62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: Hosszútáv
A fejlesztés kezdése: 2029 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
A munka nem hatósági engedélyköteles.
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

21 700

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

21 700

Mindösszesen:

4.

21 700

Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka részben forráshiányos, részben közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Az Edelényi Fűzfa úti szennyvízrendszer 1958-ban épült, a beton vezetékek elhasználódtak, ezért
felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzemeltetés biztonság érdekében.
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6. melléklet

Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123

Kelt:

20… év …hó … nap

A munka leírása:

Edelény, Fűzfa út 1-15. DN 200 beton szennyvíz csatorna rekonstrukciója béleléssel 217 fm (évente 110 fm)

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

13.020.000

8.680.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

13.020.00

2.1 ÁFA vetítési alap

8.680.000
21.700.000

2.2 Áfa
3. A munka ára

21.700.000
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Átnézetes helyszínrajz, fotó
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29. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035

Edelény gyűjtőhálózaton tisztítóaknák felújítása
4 db/év

134

1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Az edelényi szennyvízrendszer egy része 1958-ban épült, a beton aknák elhasználódtak, ezért felújításuk
szükségessé vált.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-AbaújZemplén megye, Edelény település.
HRSZ: meghibásodás függvénye
SAP költséghely kód: 72SI62EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: Hosszútáv
A fejlesztés kezdése: 2026 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
A munka nem hatósági engedélyköteles.
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

10 000

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

10 000

Mindösszesen:

4.

10 000

Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka forráshiányos fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Az edelényi szennyvízrendszer egy része 1958-ban épült, a beton aknák elhasználódtak, ezért felújításuk
szükségessé vált, a nagyobb üzemeltetés biztonság érdekében.
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6. melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123

Kelt:

20… év …hó … nap

A munka leírása:

Edelény, gyűjtőhálózaton tisztítóaknák felújítása 4 db/év

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés

1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen

Anyagköltség

Díjköltség

6.000.000

4.000.000

6.000.000

2.1 ÁFA vetítési alap

4.000.000
10.000.000

2.2 Áfa
3. A munka ára

10.000.000
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Átnézetes helyszínrajz, fotó
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30. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035

Szennyvíz átemelők villamos és gépészeti
felújítása

1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Az edelényi szennyvíz átemelők 2000 előtt épültek, az átemelők villamos és gépészeti
berendezései elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált.

- 139 -

Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod
megyében fekszik Edelény település.
Edelény hrsz: 06/10, 657/2, 110/1, 1133/23, 1498/3, 1622, 3/2, 2114/12.
SAP költséghely kód: 72SJ42EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: Hosszútáv
A fejlesztés kezdése: 2027 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
A munka nem hatósági engedélyköteles.
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

14 000

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

14 000

Mindösszesen:

4.

14 000

Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka forráshiányos fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Az edelényi szennyvíz átemelők 2000 előtt épültek, az átemelők villamos és gépészeti
berendezései elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzemeltetés biztonság
érdekében.

6. melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
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3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123

Kelt:

20… év …hó … nap

A munka leírása:

Edelény Szennyvízátemelők villamos és gépészeti felújítása

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

8.400.000

5.600.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

8.400.000

2.1 ÁFA vetítési alap

5.600.000
14.000.000

2.2 Áfa
3. A munka ára

14.000.000
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Átnézetes helyszínrajz, fotó
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30. melléklet a 63/2020.(IX.09.) határozathoz

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035

Edelény szennyvíztisztító telep villamos és
gépészeti felújítása

- 143 -

1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Az Edelényi szennyvíztisztító telep 2000-ben lett felújítva, a telep villamos és gépészeti
berendezései elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált.

2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod
megyében fekszik Edelény település.
0347/2 hrsz.
SAP költséghely kód: 72SK22EDE0
Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: Hosszútáv
A fejlesztés kezdése: 2027 év.

3. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
A munka nem hatósági engedélyköteles.
Tervezett költség (nettó eFt)
Munka jellege

Saját

Idegen
Építés,
épületgépészet

35 000

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

35 000

Mindösszesen:

4.

35 000

Fejlesztési források bemutatása
Az adott munka forráshiányos fejlesztés.

5. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
A fejlesztés indoka: üzemeltetés biztonság növelése
Az Edelényi szennyvíztisztító telep 2000-ben lett felújítva, a telep villamos és gépészeti
berendezései elhasználódtak, ezért felújításuk szükségessé vált, a nagyobb üzemeltetés biztonság
érdekében.
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6. melléklet
Költségbecslés
Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 117.
Telefon : 48/514-500 Fax: 48/514-577
K & H Bank:10200139-27008623
Adószám : 11069186-2-05
Cégjegyzék szám:05-10-000 123

Kelt:

20… év …hó … nap

A munka leírása:

Edelény Szennyvíztisztító telep villamos és gépészeti felújítása

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés

1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen

Anyagköltség

Díjköltség

21.000.000

14.000.000

21.000.000

2.1 ÁFA vetítési alap

14.000.000
35.000.000

2.2 Áfa
3. A munka ára

35.000.000
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Átnézetes helyszínrajz, fotó
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4./Napirendi pont tárgya:
Borsodi Tájház pályázat II. (Népi Építészeti Program 2020) benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 73./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd képviselő kérdezi, hogy mekkora volumenű lesz ez a tájházas
munka, ami erre tervezve van.
Dr.Vártás József jegyző: Ez az építészeti program kiírás a Teleki László Alapítvány
gondozásában működik, melyről júliusában már egyszer tárgyalt a képviselő testület,
amikor a tájház első, Vadászi-ház épületére pályázott. Elmondja, hogy van egy olyan
szakértői névjegyzék országosan, melyből egy szakértő kiválasztásával lehet pályázni.
Ezt a szakértő fogja elkészíteni az elsőkörös pályázat, és az ott biztosított fedezet
alapján azokat a dokumentációkat, amelyeket csak szakértő készíthet el, falkutatástól
kezdve az építési tervdokumentációig, és ennek keretében készíti majd el a
költségvetést is. Jelenleg ugyanennek a kiírásnak a második körös pályázatán a tájházegyüttes második épületének a tervdokumentációjára pályáznak. Tehát azt, hogy
majdan a szakértő mennyi támogatási igényre fogja elkészíteni a költségvetését, még
nem látják. Azt tudják, hogy szeptember első napjaiban a júliusban benyújtott pályázat
tekintetében kaptak támogatói döntést. BAZ megyében talán két szakértő van a
névjegyzékben, Nagy László szakértő fogja készíteni az első körösnek, és ha nyer a
második, akkor a második körösnek is a tervdokumentációját, konkrétan azért, mert
évekkel ezelőtt készített már Hadobás Pál igazgat úr idejében tervdokumentációt, tehát
van rálátása az egész tájház-együttesre. Azt nem tudják megmondani, hogy ez 10 millió
forint lesz-e, vagy 20 millió. A testület ezt el fogja majd dönteni, mert külön
előterjesztés fog készülni az év végén kiírandó beruházásra és akkor költségvetést is
fognak az előterjesztéshez csatolni.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2020.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Tájház pályázat II. (Népi Építészeti Program 2020)
benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Borsodi Tájház pályázat II. (Népi Építészeti Program 2020)
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a Népi
Építészeti Program 2020 pályázat keretében a Borsodi Tájház
Szűcs-Kiss-Szarka ház (Váralja út 1., hrsz. 1505) felújításának
előkészítéséhez szükséges szakmai dokumentáció és tervek
elkészítésére.
2. Képviselő-testület a pályázat megvalósításához a felhívásban
előírt 20%, maximum 400 000 Ft önerőt biztosít saját forrásként
az önkormányzat 2020. évi költségvetésében.
3. A megvalósítás helyszíne a Borsodi Tájház épületegyüttes SzűcsKiss-Szarka ház épülete (3780 Edelény, Váralja út 1., hrsz. 1505.).
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítésére és benyújtására, nyertes pályázat esetén a pályázat
megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

5./Napirendi pont tárgya:
A BORSODVÍZ Zrt. alaptőkéjének zártkörű módon történő felemeléséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 74./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
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Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2020.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A BORSODVÍZ Zrt. alaptőkéjének zártkörű módon történő
felemeléséről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta „A BORSODVÍZ Zrt.
alaptőkéjének zártkörű módon történő felemeléséről” szóló
előterjesztést és a következő döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülte (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a BORSODVÍZ Zrt. zártkörű alaptőke emelési
eljárásban nem vesz részt, nem jegyez részvényt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntéssel
kapcsolatos tájékoztatás megküldésére a BORSODVÍZ Zrt.
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: BORSODVÍZ Zrt., Pénzügyi Osztály

6./Napirendi pont tárgya:
Műfüves pályák felújításához fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 75./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
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Molnár Oszkár polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 7 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2020.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Műfüves pályák felújításához fedezet biztosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Műfüves pályák felújításához fedezet biztosításáról” szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi
Sport- és Szabadidőközpont (Edelény belterület 1193/8 hrsz.)
területén található műfüves pályák (44x64m; 72x111m)
felújításához bruttó 2.274.570,- Ft (azaz bruttó kétmilliókétszázhetvennégyezer-ötszázhetven forint) összegű fedezetet
biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
felhalmozási tartaléka terhére.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2020. október 31.
polgármester
osztályok

Molnár Oszkár polgármester – egyéb napirend, hozzászólás nem lévén megköszönte a képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző
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