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N a p i r e n d :  Ivóvíz koncessziós díj 2011. évi felhasználásáról tájékoztatás.  
                                                                                          
E l ő a d ó      :   Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület ! 
 
Lengyeltóti Város közigazgatási területén az ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetését 10 évre 
kötött üzemeltetési szerződés alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. végzi. Az üzemeltetési 
szerződés alapján a DRV Zrt. üzemeltetésre megkapta az érintett berendezéseket, vezetékeket, 
melynek használatáért az értékcsökkenéssel megegyező koncessziós, vagyis eszközhasználati 
díjat fizet az Önkormányzat részére.  
 
A koncessziós díj mértékét az elfogyasztott ivóvíz, illetve a kibocsátott szennyvíz mértékéből 
számítják, mely összeg ivóvíz esetében 43 Ft/m3, szennyvíz esetében lakosságnál 130 Ft/m3, 
közületnél 200 Ft/m3. A 2011. évre tervezett fogyasztás alapján Lengyeltóti esetében a kalkulált 
koncessziós díj ivóvízre: 3.688.000.-Ft, szennyvízre: 10.407.000.-Ft, melyet az ivóvíz- és 
szennyvízrendszer fenntartására kell fordítani. (1. sz. melléklet)   
 
A tervezett, elfogadás előtt álló új víziközmű törvény előírásai szerint a teljes koncessziós díjat a 
hálózat fenntartására, karbantartására kell fordítani, valamint a tervezetben szerepel az is, hogy 
5 évre lehet üzemeltetési szerződést kötni, így hatályba lépése esetén a szerződésünket módo-
sítani szükséges.      
 
A megkötött üzemeltetői szerződés előírása értelmében (7.5 pont) a Drv Zrt., mint üzemeltető, 
az ivóvíz közművek folyamatos üzemeltetését biztosító  - a fenntartási, karbantartási és hibael-
hárítási munkák  körébe nem tartozó – indokolt értéknövelő fejlesztését, felújítását, rekonstruk-
cióját egyedi megrendelés alapján az eszközhasználati díj terhére elvégzi.  
 
Az ivóvízhálózaton a Drv Zrt. által készített 3 évre szóló rekonstrukciós terv szerint 2011. évben 
a következő munkákat végeztettük el:   
  

• 11 db NA 80 és NA100 vegyes méretű tolózár cseréje a megfelelő szakaszolhatóság ér-
dekében:  Petőfi-József A. sarok, Vörösmarty-Jókai sarok, Petőfi-Kölcsey sarok, Arany-
Kölcsey sarok, Ifjúság tér, Rákóczi-Jókai sarok, Ady-Ifjúság sarok,  1.178.750.-Ft érték-
ben. 

  
• Jelenleg készül: 16 fm. Acél csőhíd-szakasz cseréje, NA100 KPE vezetékre hőszigete-

léssel együtt kompletten (Tamási Áron utca közepe) az állagmegóvás és az üzemvitel 
biztonsága érdekében.  781.250.-Ft értékben.   

 
• Lengyeltóti VI.sz kút, kút talapzat bontása újrabetonozása. 207.750.-Ft értékben.   

 



 2 
 

• Lengyeltóti V. számú kút, csőtámasz készítése a visszacsapó szelepnél, kút talapzat bon-
tása, újrabetonozása, illetve a helyszíni bejáráson felmerülő egyéb munkák, 586.893.-Ft 
értékben.   

 
A fenti munkák összköltsége 2.754.643.- Ft., így elvégzésüket követően a fennmaradó 3 hónap-
ra 933.357.-Ft áll az Önkormányzat rendelkezésére az ivóvízhálózaton történő rekonstrukciós 
munkák elvégzéséhez.  
 
Drv. Zrt. fenti munkákon túlmenően több munkát is el kívánt végezni, azonban a koncessziós díj 
minden munka elvégzésre nem elég, ezért több rekonstrukciós feladat átcsoportosítását kértük 
a következő 2 évre.    
 
A szennyvízhálózat eszközhasználati díja jelenleg teljes egészében rendelkezésre áll, ugyanis a 
tulajdonközösség közös döntése szükséges például egy-egy szivattyúcseréhez, azonban a Drv 
Zrt. által küldött, felújításra vonatkozó árajánlatot nem állt módunkban elfogadni, mivel a szivaty-
tyúkat indításukkor beszerelő -és gyártó- cég képviselője többszázezer forinttal kedvezőbb aján-
latot adott javításukra. A tárgyalások a szivattyú-javításokra vonatkozóan továbbra is folynak.     
 
Kérem a koncessziós/eszközhasználati díj felhasználásáról szóló tájékoztatás szíves tudomá-
sulvételét.          
 
 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 29.                      
 
                
                                                                                                              Zsombok Lajos   
                                                                                                                polgármester 


