ÉRV ZRt
I-20-Á-7 Edelény víziközmű-rendszer

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 – 2035
Edelény, Szent-Erzsébet út-Patak út DN 100 ac
ivóvízvezeték rekonstrukció, 267 fm, I. ütem
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ÉRV ZRt
I-20-Á-7 Edelény víziközmű-rendszer
1. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki
jellemzők
Szükséges a jelenlegi DN100 ac vezeték cseréje 110KPE vezetékre, 267 fm hosszban.
A rekonstrukció során kicserélésre kerül a Szent Erzsébet út egy része és a Patak út teljes
szakasza (Szent Erzsébet út 81 fm, Patak út 186 fm)
A rekonstrukció a Tormás út-Szent Erzsébet út kereszteződéstől a Patak út végén található
patak alatti átvezetés után lévő tolózár közötti szakaszt érinti.
A kivitelezés során cserélendő szerelvények:
1 db DN 80 tűzcsap (Szent Erzsébet út 67.)
1 db DN 80 tűzcsap (Patak út 5.)
5 db DN 100 tolózár
A kivitelezés során 3 db szerelvényakna felújítása szükséges.
Az új vezetékszakasz – figyelembe véve a meglévő egyéb közműveket – részben a meglévő
vezetékekkel azonos nyomvonalon, azok helyén, részben a meglévő vezetékkel közel
párhuzamosan, de új nyomvonalon kerül megvalósításra
Elvégzendő feladat igényel tervezést: igen
Ha igen, azt kell engedélyeztetni: igen
2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén,
Borsod- Abaúj- Zemplén megye, Edelény településen.
HRSZ.: 279; 205/2
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
rövid táv
A fejlesztés kezdése:
2021. év.
4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

Munka jellege

Tervezett költség (nettó eFt)
Saját

Idegen

Építés,
épületgépészet
Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés

800

Összesen:

800

Mindösszesen:

800

A munka hatósági engedélyköteles fejlesztés.
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5. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
6. Megtérülésre vonatkozó számítások
Az utóbbi három évben az érintett vezetékszakaszon összesen 9db földmunkavégzéssel
járó csőtörés keletkezett, évente 3db, amelynek fajlagos javítási költsége 550 eFt. Ennek
alapján a tervezett munka megtérülési ideje: 15 év.
7. 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 1989ben a Finkei városrésznél a Borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt.
felügyelete alá tartozik.
A település több részén elöregedett, rossz állapotú vezetékek találhatóak.
Az említett vezetékszakaszon évente átlagosan 3 db csőtörés keletkezik. A gyakori
meghibásodások miatt az érintett vezetékszakaszon a megfelelő üzembiztonság érdekében
indokolt a teljes vezetékszakasz cseréje.

-3-

ÉRV ZRt
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8. Melléklet
Költségbecslés
A teljes bekerülési költség:
Tervezett költség
Munka jellege
(nettó eFt)
Vezeték rekonstrukció
Tervezés,
műszaki ellenőrzés

800

Összesen:

800

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
A munka leírása:

Kelt:

2021 év 11 hó nap

Edelény Szent Erzsébet - Patak út ivóvízvezeték rekonstrukció 267 fm, I. ütem

Költségvetés főösszesítő
(Ft)
Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

800.000

1.1 Közvetlen önköltség összesen

800.000

2.1 ÁFA vetítési alap

800.000

2.2 Áfa

0.0

3. A munka ára

800.000
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Átnézeti helyszínrajz
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021-2035
Edelény város ivóvízhálózatán tolózárak cseréje
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ÉRV ZRt
I-20-Á-7 Edelény víziközmű-rendszer
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 1989ben a finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt.
felügyelete alá tartozik. A település ivóvíz vezeték hálózata változó anyagokból épült. (vas,
KPE, KMPVC, eternit) Az elöregedett vezetékeken gyakoriak a csőtörések. A csőtörés
javítás idején, nagyon fontos, hogy az üzemzavaros terület minél kisebb területre
korlátozódjon és a javítás ideje alatt minél kevesebb fogyasztó legyen érintett a szolgáltatás
kiesésében, a lehető leg rövidebb ideig. A szolgáltatás folyamatossága, az üzemzavarok
rövid időn belüli elhárítása és az üzemzavar által érintett területek minél kisebb területre
való leszűkítése indokolja a meghibásodott szakaszoló tolózárak cseréjét.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést és nem engedélyköteles.
2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén,
Borsod- Abaúj- Zemplén megye, Edelény településen.
HRSZ.:
Fűzfa 8.
446
Petőfi –Fenyő ker.
547
Tormás-Pást ker.
547
Finke-Árpád ker.
2075
Szentpéteri-Bányász ker.
670/1
Császta-Rákóczi ker.
856
Deák-Mátyás ker.
154
Finke-Klapka NA 150 rövid
2075
SAP költséghely kód: 72VB22EDE0
3. Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
Rövidtáv
A fejlesztés kezdése:
2021 év.
4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)
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Munka jellege

Tervezett költség (nettó Ft)
Saját

Idegen

Építés,
épületgépészet

1 000 030

Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

1 000 030

Mindösszesen:

1 000 030

A munka nem hatósági engedélyköteles fejlesztés.
5. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
6. Megtérülésre vonatkozó számítások
Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.
7. 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.
A település ivóvíz vezeték hálózata változó anyagokból épült. (vas, KPE, KMPVC, eternit)
Az elöregedett vezetékeken gyakoriak a csőtörések. A csőtörés javítás idején, nagyon
fontos, hogy az üzemzavaros terület minél kisebb területre korlátozódjon és a javítás ideje
alatt minél kevesebb fogyasztó legyen érintett a szolgáltatás kiesésében, a lehető leg
rövidebb ideig. A szolgáltatás folyamatossága, az üzemzavarok rövid időn belüli elhárítása
és az üzemzavar által érintett területek minél kisebb területre való leszűkítése indokolja a
meghibásodott szakaszoló tolózárak cseréjét.
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8. 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:

2021 év 11 hó 03 nap

A munka leírása:
Edelény város ivóvízhálózatán tolózárak cseréje

SSZ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beépítés helye (Edelény)
Fűzfa 8.
Petőfi –Fenyő ker.
Tormás-Pást ker.
Finke-Árpád ker.
Szentpéteri-Bányász ker.
Császta-Rákóczi ker.
Deák-Mátyás ker.
Finke-Klapka NA 150 rövid

Megnevezés

Nettó ár

ÁFA

Végösszeg

Tolózár csere NA100 hosszú beépítésű, 2 karima közé, aknában
130 480
Tolózár csere NA150 rövid beépítésű, 2 karima közé, aknában
142 354
Tolózár csere NA100 hosszú beépítésű, 2 karima közé, aknában
130 480
Tolózár csere NA100 hosszú beépítésű, 2 karima közé, aknában
130 480
Tolózár csere NA80 rövid beépítésű, 2 karima közé, aknában
96 701
Tolózár csere NA100 hosszú beépítésű, 2 karima közé, aknában
130 480
Tolózár csere NA80 rövid beépítésű, 2 karima közé, aknában
96 701
Tolózár csere NA150 rövid beépítésű, 2 karima közé, aknában
142 354
összesen: 1 000 030

35 230
38 436
35 230
35 230
26 109
35 230
26 109
38 436

165 710
180 790
165 710
165 710
122 810
165 710
122 810
180 790
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Átnézeti helyszínrajz

-5-

ÉRV ZRt
I-20-Á-7 Edelény víziközmű-rendszer

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 - 2035

Edelény 27. sz. főút mellett lévő (szántóföld)
ivóvízakna megerősített födém készítése
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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 1989ben a Finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt.
felügyelete alá tartozik. A település ivóvíz hálózata jellemzően körvezeték illetve ágas
elrendezésű. Az ivóvíz hálózatba a biztonságos üzemeltethetőség és az esetleges
csőtörések, üzemzavarok kiszakaszolhatósága miatt szakaszoló tolózárak kerültek
beépítésre. A tolózárak tolózár aknákban kerültek elhelyezésre. A tolózár aknák sérülése
esetén azonnali javításra szorulnak, az üzembiztonság fenntartása és a balesetveszély
elkerülése érdekében.
Az elvégzendő feladat nem igényel tervezést.
2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén,
Borsod- Abaúj- Zemplén megye, Edelény 27. sz. főút mellett lévő ivóvízakna.
HRSZ:02/1
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
3.

Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
rövidtáv
A fejlesztés kezdése:
2021 év.

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

Munka jellege

Tervezett költség (nettó eFt)
Saját

Idegen

Építés,
425
épületgépészet
Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

425

Mindösszesen:

425

A munka nem hatósági engedélyköteles.
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5. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
6.

Megtérülésre vonatkozó számítások.
Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

7. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
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 1989ben a Finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt.
felügyelete alá tartozik. A település ivóvíz hálózata jellemzően körvezeték illetve ágas
elrendezésű. Az ivóvíz hálózatba a biztonságos üzemeltethetőség és az esetleges
csőtörések, üzemzavarok kiszakaszolhatósága miatt szakaszoló tolózárak kerültek
beépítésre. A tolózárak tolózár aknákban kerültek elhelyezésre. A tolózár aknák sérülése
esetén azonnali javításra szorulnak, az üzembiztonság fenntartása és a balesetveszély
elkerülése érdekében.
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8. Melléklet
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Átnézeti helyszínrajz
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ
2021 - 2035

Edelény, Szent Erzsébet és Pást út
kereszteződésében balesetveszélyes ivóvizes
aknafödém felújítása
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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 1989ben a Finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt.
felügyelete alá tartozik. A település ivóvíz hálózata jellemzően körvezeték illetve ágas
elrendezésű. Az ivóvíz hálózatba a biztonságos üzemeltethetőség és az esetleges
csőtörések, üzemzavarok kiszakaszolhatósága miatt szakaszoló tolózárak kerültek
beépítésre. A tolózárak tolózár aknákban kerültek elhelyezésre. A tolózár aknák sérülése
esetén azonnali javításra szorulnak, az üzembiztonság fenntartása és a balesetveszély
elkerülése érdekében.
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.
2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén,
Borsod- Abaúj- Zemplén megye, Edelény településen, Szent Erzsébet és Pást út
kereszteződés.
HRSZ:230
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
3.

Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv:
rövidtáv
A fejlesztés kezdése:
2021 év.

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

Munka jellege

Tervezett költség (nettó eFt)
Saját

Idegen

Építés,
485
épületgépészet
Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

485

Mindösszesen:

485

A munka nem hatósági engedélyköteles.
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5. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
6.

Megtérülésre vonatkozó számítások.
Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

7. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
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 1989ben a Finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt.
felügyelete alá tartozik. A település ivóvíz hálózata jellemzően körvezeték illetve ágas
elrendezésű. Az ivóvíz hálózatba a biztonságos üzemeltethetőség és az esetleges
csőtörések, üzemzavarok kiszakaszolhatósága miatt szakaszoló tolózárak kerültek
beépítésre. A tolózárak tolózár aknákban kerültek elhelyezésre. A tolózár aknák sérülése
esetén azonnali javításra szorulnak, az üzembiztonság fenntartása és a balesetveszély
elkerülése érdekében.
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Edelény, Szent Erzsébet és Patak út
kereszteződésében tolózár aknafödém felújítása
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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 1989ben a Finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt.
felügyelete alá tartozik. A település ivóvíz hálózata jellemzően körvezeték illetve ágas
elrendezésű. Az ivóvíz hálózatba a biztonságos üzemeltethetőség és az esetleges
csőtörések, üzemzavarok kiszakaszolhatósága miatt szakaszoló tolózárak kerültek
beépítésre. A tolózárak tolózár aknákban kerültek elhelyezésre. A tolózár aknák sérülése
esetén azonnali javításra szorulnak, az üzembiztonság fenntartása és a balesetveszély
elkerülése érdekében.
Az elvégzendő feladat tervezést igényel és engedélyköteles.
2. A munkavégzés helye
Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén,
Borsod- Abaúj- Zemplén megye, Edelény, Szent Erzsébet és Patak út kereszteződésében
tolózár aknafödém felújítása.
HRSZ:230
SAP költséghely kód: 72VD62EDE0
3.

Fejlesztés megvalósításának ütemezése
Tervezett időtáv: rövid
A fejlesztés kezdése: 2021 év.

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

Munka jellege

Tervezett költség (nettó eFt)
Saját

Idegen

Építés,
485
épületgépészet
Gép,
technológiai szerelés
Tervezés,
műszaki ellenőrzés
Összesen:

485

Mindösszesen:

485

A munka nem hatósági engedélyköteles.
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5. Fejlesztési források bemutatása
Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
6.

Megtérülésre vonatkozó számítások.
Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

7. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka
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 1989ben a Finkei városrésznél a borsodsziráki vízellátó rendszerrel, amely szintén az ÉRV ZRt.
felügyelete alá tartozik. A település ivóvíz hálózata jellemzően körvezeték illetve ágas
elrendezésű. Az ivóvíz hálózatba a biztonságos üzemeltethetőség és az esetleges
csőtörések, üzemzavarok kiszakaszolhatósága miatt szakaszoló tolózárak kerültek
beépítésre. A tolózárak tolózár aknákban kerültek elhelyezésre. A tolózár aknák sérülése
esetén azonnali javításra szorulnak, az üzembiztonság fenntartása és a balesetveszély
elkerülése érdekében.
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NYILATKOZAT
GÖRDÜLŐ-FEJLESZTÉSI TERV
A 12-10728-1-001-01-02 azonosítószámú, Edelény víziközmű-rendszer (I-20-Á-7) vonatkozásában
nyilatkozattételre jogosult Ellátásért felelős/Gesztor a Edelény Önkormányzata képviseletében eljárva,
alulírott Molnár Oszkár Polgármester a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§a szerinti, a 2021-35. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem módosításának áttekintését
követően az alábbi nyilatkozatokat teszem:
(a megfelelő nyilatkozat(ok) előtti sorszámot kérjük bekarikázni):
FELÚJÍTÁSI-PÓTLÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:
1; A 2021-35. évi Gördülő Fejlesztési Terv I.ütem módosításában foglaltakkal egyetértek, nem
kívánok észrevételt tenni, valamint támogatom a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
felé történő benyújtását.
2; A 2021-35. évi Gördülő Fejlesztési Terv I.ütem módosításában foglaltakra vonatkozóan az alábbi
észrevételeket teszem:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Kelt.: Kazincbarcika, 2021. …………………………

__________________________________
polgármester
Edelény Város Önkormányzata
P.H.

