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E l ő t e r j e s z t é s 
 
 
Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi vízi-
közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghatározásáról szóló 
53/2020.(III.13.) határozatának kiegészítése. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Sárbogárd város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 13-i ülésén 
döntött a 2020. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról. A 
Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnökség vezetője 2020. április 24-én érkezett 
megkeresésében az alábbiakról tájékoztatott: 
A 63.sz. főút 55+476-58+580 km, Sárbogárd átkelési szakaszának felújítása a 
Vágóhíd utcától a vasúti átjáróig érint olyan ivóvíz bekötéseket és út alatti 
átkötéseket, melyek még vas anyagúak. Ezek a bekötések jellemzően nagyon rossz 
állapotúak. Az üzemvezető a vas bekötések és átkötések kicseréléséhez szükséges 
burkolatbontásokra és a cseréket követően a helyreállításra, két kivitelezőtől kért 
árajánlatot. Az előzetes kalkulációk alapján a bekötések cseréje várhatóan 5 millió 
forint + ÁFA összegbe kerülne. 
 
Álláspontom szerint a 63. számú felújításának megvalósítása érdekében szükséges 
fenti munkák elvégzése, ezért javasolom annak megvalósítását a vízi-közmű 
rendszeren keletkező bérleti díj terhére. 
 
Kérem előterjesztésem megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.  
 
 

 
Határozati javaslat 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a „Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi vízi-

közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghatározásáról szóló 53/2020.(III.13.) 

határozatának kiegészítése” tárgyú előterjesztést és az ügyben alábbi döntést hozta. 
 
A FEJÉRVÍZ Zrt. javaslatát az alábbiak szerint jóváhagyja, a Sárbogárdi Vízmű 
rendszeren 2020. évre tervezett felújítás/beruházás tervezett összegét kiegészíti a 
63.sz. főút 55+476-58+580 km Sárbogárd átkelési szakaszának a Vágóhíd utcától a 
vasúti átjáróig érintett ivóvíz bekötések és út alatti átkötések megvalósításával, 5 
millió forint + Áfa összegben.  
 
Az alábbi rekonstrukciós és fejlesztési munkák elszámolása, csak akkor történhet 
meg teljes körűen, amennyiben a 2020. évi vízi-közművek használatáért fizetett 
bérleti díj éves összege a 16.397.025 Ft+ÁFA összeget eléri, illetve míg ezen 
összegen felül az elkülönítetten kezelt víziközmű-fejlesztési pénzmaradvány 
fedezetet biztosít. 
 
Sárbogárd vízmű rendszeren 2020. évre tervezett felújítás/beruházás:                          
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A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen 
rendelkezésre álló tartalék:…………………………………………………2.304.025 Ft+ÁFA 
Sárhatvan vízmű és kút villamosenergia-ellátásának felújítása:.…3.450.000 Ft+ÁFA 
63.sz. főút 55+476-58+580 km Sárbogárd átkelési szakaszának a Vágóhíd utcától a 
vasúti átjáróig érintett ivóvíz bekötések és út alatti átkötések:       5.000.000 Ft+ÁFA 
Összesen: …………………………………………………………………..10.754.025 Ft+ÁFA 
 
Sárbogárd szennyvíz rendszeren 2020. évre tervezett felújítás/beruházás:          
     
A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok:……………………….963.000 Ft+ÁFA 
Recirk szivattyú pótlás FLYGT 3085 CONCERTOR-ra……………… 1.050.000 Ft+ÁFA 
Robox SRD65 fúvó felújítás:…………………………………………………. 900.000 Ft+ÁFA 
Szalagprés felújítás LIM 3/A típus munkahenger cserék, lakatos munkák: 
....................................................................................................1.000.000 Ft+ÁFA 

Sárbogárd Szennyvíztisztító telep feladó szivattyúk Flygt 3152 .120S HT450 
szivattyú cseréje Concertor szivattyúra …………....…………………..4.500.000 Ft+ÁFA 
Sárbogárd, S-3 átemelő szivattyú csere és beüzemelés, Xpc vezérlő beszerzése és 
beépítése Tervezett szivattyú: Concertor N1004kW………………....….930.000 Ft+ÁFA 
Szennyvíz tisztítóaknák fedlapjának cseréje, szintreemeléssel….…1.300.000 Ft+ÁFA 
Összesen:……………………………………………………………………10.643.000 Ft+ÁFA 
 

Tervezett felújítás, beruházás mindösszesen:              21.397.025 Ft+ÁFA    
                                    

                                      

A tényleges elszámolás az éves bérleti díj pontos ismeretében, szerződés alapján 
történik, jelen határozatban foglaltak figyelembevételével. 
 
Határidő elszámolásra: 2021. áprilisi testületi ülés 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Sárbogárd, 2020. 04.27.                                   Dr. Sükösd Tamás  
                                                                                         polgármester 
 

 

 
 


