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ELŐTERJESZTÉS
a Hatvan szennyvíztisztító telep technológiai átalakításának vízjogi létesítési engedélyezési tervének

elkészítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  alapján a  víziközmű-szolgáltató  (Heves
Megyei Vízmű Zrt.) az ellátásért felelős víziközmű tulajdonos önkormányzat részére külön megállapodás
alapján bérleti díjat (használati díjat) fizet. A törvény 18. §-a szerint az ellátásért felelős ezen elkülönítetten
kezelendő bevételét kizárólag a víziközművekkel kapcsolatos beruházásokra használhatja fel.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. árajánlatot adott a Hatvan szennyvíztisztító telep technológiai átalakításának
vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítéséről az alábbi műszaki tartalommal:

1. Szelektor medencék kialakítása, válaszfal, búvárkeverő beépítés mindkét anoxikus medencénél
2. Nitrát-recirkulációs vezeték módosítása
3. Recirkulációs gyűjtőrendszer átalakítása
4. Habfölöző csiga cseréje és nyomóvezeték kiépítése
5. Fölösiszap mennyiségmérő beépítése
6. Tisztított szennyvíz gravitációs vezetéke a Zagyváig
7. Csatornaiszap szikkasztó építése
8. Víztelenítés gépészeti átalakítása, csigás kihordás (20 m) építése a depóniához
9. Fedett iszap depónia építése 300 m2

10. Települési folyékony hulladék fogadó és gépkocsi mosó építése.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. 3.500.000,- Ft plusz ÁFA összegben adott ajánlatot a tervezési munkákra azzal,
hogy a vízmű 2023. február 15-ig nyújtja be a terveket engedélyezésre. A Heves Megyei Vízmű Zrt. előadta
azt is, hogy ajánlatuk abban az esetben érvényes, ha a tervezés 2022. szeptember 30-ig megrendelésre kerül,
valamint a tervezési munkákat a jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv  „Gördülő felújítási és pótlási terv
szennyvíz ágazatának a Szennyvíztisztító telep gépészeti rekonstrukciós” munkáinak keretében, bérleti díj
felhasználásából, in-house szerződés szerint kívánják elvégezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a következő
határozati javaslatot elfogadni:

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t bízza meg
in  house  beruházás  keretében,  bérleti  díj  felhasználásával  a  Hatvan  szennyvíztisztító  telep  technológiai
átalakításának vízjogi létesítési engedélyezési tervének az elkészítésével bruttó 4.445.000,- Ft összegben az
alábbi műszaki tartalommal: 

1. Szelektor medencék kialakítása, válaszfal, búvárkeverő beépítés mindkét anoxikus medencénél
2. Nitrát-recirkulációs vezeték módosítása
3. Recirkulációs gyűjtőrendszer átalakítása
4. Habfölöző csiga cseréje és nyomóvezeték kiépítése
5. Fölösiszap mennyiségmérő beépítése
6. Tisztított szennyvíz gravitációs vezetéke a Zagyváig



7. Csatornaiszap szikkasztó építése
8. Víztelenítés gépészeti átalakítása, csigás kihordás (20 m) építése a depóniához
9. Fedett iszap depónia építése 300 m2

10. Települési folyékony hulladék fogadó és gépkocsi mosó építése,

azzal, hogy a tervezési munkákat a jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv  „Gördülő felújítási és pótlási terv
szennyvíz ágazatának a Szennyvíztisztító telep gépészeti rekonstrukciós” munkáinak keretében végzik el.

A szükséges pénzügyi fedezetet a víziközmű bérleti díja biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szennyvíz ágazati munkákhoz kapcsolódó
in house tervezési szerződés megkötésére.

Határidő: 2022. augusztus 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. július 25.

            Horváth Richárd
  polgármester

Látta:

  dr. Kovács Éva
         jegyző


