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Tisztelt Képviselő-testület!
Kékkút Község Önkormányzata a Szőlőhegy egy részén kiépítette a vezetékes ivóvíz hálózatot. A
legmagasabb ponton lévő ingatlanok vonatkozásában a 64/2017. (VIII.02.) határozatával döntött a
Képviselő-testület, hogy a 306. és a 311. helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában –amennyiben a
Szolgáltató nem tudja biztosítani 1,5 bar nyomást- úgy nyomásfokozó berendezés kiépítését és annak
felszerelési költségét vállalja. A kivonat jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A 306. (szőlő, községi mintatér, 3005 m2) és a 307. (kivett gazdasági épület és udvar, 180 m2) hrsz.ú ingatlan egy tulajdonos birtokában van, a gazdasági épület a 307. hrsz.-ú ingatlanon található,
melynek az ivóvíz ellátását meg kell oldani. A tulajdonos többször tett bejelentést a Szolgáltató DRV
Zrt. felé, valamint az Önkormányzat felé is, hogy főleg a nyári időszakban nyomásproblémával küzd.
2020. évben az Önkormányzat több ízben egyeztetett a DRV Zrt.-vel a probléma megoldása
vonatkozásában, mely alapján a házi átemelő (nyomásfokozó) kiépítése vagy a központi
nyomásfokozó kiépítése jelenthet megoldást. A központi nyomásfokozó kiépítése engedélyköteles
tevékenység és több millió forint költséget és hosszadalmas eljárást jelentene az Önkormányzat
számára (az erre vonatkozó tervezői árajánlatot megkérte az Önkormányzat 2020. évben).
A házi átemelő kiépítésének tekintetében Kékkút Község Önkormányzata árajánlatot kért be, melyre
az IntelliVan Kft. (8044 Kincsesbánya, Szilvágy köz 3.) nettó 535.370 Ft+ÁFA (összesen: 679.920
Ft) összegben nyújtott be ajánlatot, mely tartalmazza a kiszállás és kiépítés költségét is.
Az Önkormányzat által finanszírozott átemelő szivattyú kiépítését követően az ingatlan
tulajdonosának további igényét, követelését a nyomásprobléma vonatkozásában nem áll módjában
vizsgálni és teljesíteni. Erre vonatkozóan a kivitelezést megelőzően nyilatkozattételre hívja fel az
Ingatlantulajdonost.
Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése tartaléka terhére vállalja az átemelő
kiépítésének költségeit, a forrás annak biztosítására rendelkezésre áll.

Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2021. (…) HATÁROZATA
A Kékkút 307. hrsz.-ú ingatlan megfelelő vízellátása érdekében átemelő szivattyú telepítéséről

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút a 307. hrsz.-ú ingatlan megfelelő
vízellátásának biztosítása érdekében nyomásfokozó átemelő szivattyú kiépítését határozza el, melyre
vonatkozóan elfogadja az IntelliVan Kft. (8044 Kincsesbánya, Szilvágy köz 3.) nettó 535.370
Ft+ÁFA (összesen: 679.920 Ft) összegű árajánlatát.
Az átemelő telepítésének feltétele az Ingatlantulajdonos az üzemeltetést vállaló, valamint az arról
való nyilatkozata, hogy az Önkormányzattal szemben ingatlana vízellátása vonatkozásában további
követeléssel nem él.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozó értesítésére és a vállalkozói
szerződés megkötésére, az ingatlantulajdonos nyilatkozata beszerzésére, és a munkálatok
elvégeztetésére.
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