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          1. napirendi pont 

Előadó: dr. Gál Gabriella 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. április 27-ei ülésére 

az Északdunántúli Vízmű Zrt. műszaki és pénzügyi beszámolójáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. és Tokod Nagyközség Önkormányzata között létrejött 

vagyonkezelési szerződés 32. §- a értelmében a Vagyonkezelő megküldte részünkre 

a 2014. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatóját. 

 

A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza. A felmerülő kérdések 

megválaszolása érdekében Botos Tamást, az Északdunántúli Vízmű Zrt. 

üzemvezetőjét meghívtam a Képviselő-testület ülésére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően 

fogadja el a következő határozati javaslatot. 
  

 

Határozati javaslat 

……../2015. (IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező tartalommal elfogadja az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. 2014. évre vonatkozó 

műszaki és pénzügyi beszámolóját. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: az Északdunántúli Vízmű Zrt. értesítésére a döntést követő 8 napon belül. 

  

 

Tokod, 2015. április 23. 

 

 

 

Tóth Tivadar 

 polgármester 

 

 

 

Melléklet: 

- a műszaki és pénzügyi beszámoló 

mailto:polgármester@tokod.hu


…/2015. (IV. 27.) önkormányzati határozat melléklete 
 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata   Dorog, 2015. április 22. 

        Ikt.szám: EDV-            /2015 

        Ügyintéző: Rotbauer Zsolt 

Tokod 

Kossuth L. u. 53. 

2531 

 

Tóth Tivadar 

Polgármester Úr  

részére 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi gazdálkodási adatokról 

 

A Tokod Nagyközség Önkormányzata és az Északdunántúli Vízmű Zrt. között érvényben 

lévő vagyonkezelési szerződés 32§-a alapján a 2014. évi műszaki, pénzügyi beszámolónkat az 

alábbiakban adjuk meg: 

 

Ivóvízágazat: 

 

A településen a viziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos volt. 123.854m³ ivóvizet 

értékesítettünk, lakosságnak 107.068m³-t, az ipari és közületi fogyasztóinknak pedig 16.786m³-

t.  

Az értékesített víz minőségét évi 12 alkalommal ellenőriztük, mely ellenőrzés kiterjedt a 

víztároló medencékre és különböző hálózati pontokra. A levett vízminták alapján 

megállapítható, hogy egész évben a szabványban megfelelő jó minőségű ivóvizet 

szolgáltattunk. Ezt biztosította az, hogy évente két alkalommal elvégeztük a víztárolók és a 

teljes hálózat mosatását, fertőtlenítését, illetve ezzel egyidejűleg a tűzcsapok, szerelvények 

javítását, szükség szerinti cseréjét. 2014. évben a jelentkező hibaelhárításokat folyamatosan 

végeztük. A hibák jellege miatt elkerülhetőek voltak a nagyobb területet érintő vízhiányok. A 

meghibásodások alapvetően a bekötővezetékek szerelvényeinél, illetve a gerincvezetéknél 

következtek be. 

Szúrópróbaszerűen ellenőrizzük az 5m³/2hónap alatti, valamint minden alkalommal az átlagos 

ivóvíz felhasználást 30%-al meghaladó fogyasztási helyeket.  

 

- Hálózati meghibásodás:             136db 

- Csőtörés földmunkával:    43db 

- Vízmérő csere:              293db 

- Vízbekötés:        1db 

- Kintlévőség (lakossági > 30nap)     13.827eFt 

 

Az éves üzemeltetési feladatokat körültekintő átgondolt munkaszervezéssel, költségtakarékos 

gazdálkodással tettük meg. 2014. évben egy tolózárcsere, valamint 8db bekötővezeték csere 

valósult meg. A Tokod-Ebszőnybánya vízbekötéseket kiépítettük azon fogyasztási helyeknél, 

ahol az önköltséggel számított díjainkat rendezték társaságunk felé. 2015. évben a 

bekötővezetékek cseréjén kívül nem tervezünk más beruházási munkát. 

 

Szennyvízágazat: 

 

2014. évben 89.759m³ szennyvizet vezettünk el, ebből 75.091m³ lakossági, 14.668m³ pedig 

ipari szennyvíz volt. Az elvezetés aránya a lakossági ivóvíz értékesítéshez képest 70,1%, az 

ipari ivóvíz értékesítéshez képest pedig 87,4%. Csatornabekötéssel rendelkező fogyasztási 

helyek száma 1.180db, az összes fogyasztási hely 69,37%-a. 



1007 fm csatornát mostunk át, illetve folyamatosan végezzük a gerincvezetékek karbantartását.  

Az átemelőket havonta egyszer karbantartási céllal tisztítjuk.  

A településen jelenleg 4db szennyvízátemelő üzemel. 

A 2014. évben 13 db dugulást és 11db szivattyúdugulást hárítottunk el.  

 

A 2014. évben a szennyvíztisztító telepen hatósági ellenőrzés nem történt a helyszínen, az 

önellenőrzések során a szennyvízminta határérték feletti szennyeződést egy esetben sem 

mutatott (tizenkét ellenőrzésből). 

 

 

2014. évben értéknövelő felújítások a szennyvíztisztító telepen 

 

- CP 3152 típusú 8880170 gyári számú szivattyú felújítása 179.368,-Ft + ÁFA 

- 4410.011 típusú 9360057 gyári számú keverő felújítása 635.487,-Ft + ÁFA 

- NT 3153.181 MT 432 új feladószivattyú a CP3152 típusú 8880171 helyett 1.793.550,-Ft + 

ÁFA 

- NT 3153.181 MT 432 új feladószivattyú a CP3152 típusú 9170363 helyett 1.793.550,-Ft + 

ÁFA 

- új Recirkulációs szivattyú RCP 2533 A15/6 EC 1.396.720,-Ft + ÁFA 

- új Recirkulációs szivattyú RCP 2533 A15/6D EC BG 1.175.768,-Ft + ÁFA 

 

Átemelőkben szivattyú felújítások, beszerzés 
 

Tokod Erzsébet úti átemelőben CP 3102 típusú 0340273 gyári számú szivattyú felújítása: 

294.204,-Ft + ÁFA 

Tokod végátemelőben lévő CP 3102 típusú 0340273 gysz-ú szivattyú felújítása:  

306.025,-Ft + ÁFA 

Tokod végátemelőben lévő CP 3102 típusú 8750357 gysz-ú szivattyú felújítása: 

299.453,-Ft 

 

 

Csatorna bekötővezeték felújítás 

 

- Tokod Táncsics úti átemelőnél betonkerítés csere 157.500,-Ft + ÁFA 

 

2015-ben is nagy hangsúlyt fektetünk az önkormányzati kapcsolataink fejlesztésére, jó partneri 

viszony, együttműködés kialakítására a települések polgármesterivel. Célkitűzéseink között 

természetesen nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének fejlesztése, mely magában foglalja 

a vízbázisok védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítást, 

illetve a folyamatos, jó minőségű, a fogyasztók elvárásainak és igényeinek megfelelő 

viziközmű szolgáltatás megvalósítását. 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Botos Tamás       Rotbauer Zsolt 

üzemvezető       üzemi gazdasági vezető 
 


