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2 .  N a p i r e n d  
 
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Vízhálózat rekonstrukciós munkálatai 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
Tolmács Község Önkormányzata, valamint a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. (Balassagyarmat) mint 
tulajdonos, és a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Vác) (továbbiakban: DMRV) mint 
üzemeltető között 2011. évben létrejött üzemeltetési szerződés 12. pontja értelmében a közművek 
bérletének ellenértékeként az üzemeltető DMRV a tulajdonos Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-nek bérleti díjat 
köteles fizetni. A bérleti díj összege nettó 100.000 Ft.  
Az üzemeltető DMRV – a szerződés 5. pontja értelmében – biztosítja a bérleti díj terhére előzetes 
tulajdonosi (Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.) megrendelés esetén a közművek értéknövelő felújítási és 
rekonstrukciós munkáinak elvégzését. 
Az üzemeltető DMRV által a vízhálózat 2014. évi rekonstrukciós munkálataira vonatkozóan megküldött 
javaslata Tolmács vízhálózata tekintetében, becsült értéken: 

1. Tolmács, vasút alatti átvezetés cseréje 
NA 200 vas vezeték csere D110 KPE vezetékre, h=30 m     350.000 Ft + áfa 

2. Tolmács, átadási csomópont felújítás DN 100 szerelvények cseréje 1.200.000 Ft + áfa 
Összesen:       1.550.000 Ft + áfa 

 
Az üzemeltetési szerződés 13. pontja értelmében a bérleti díj a szükséges rekonstrukciós és felújítási 
munkák finanszírozásának forrását képezi a következők szerint: a bérleti díj az üzemeltető DMRV írásbeli 
javaslata alapján a tulajdonos Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. és az Önkormányzat képviselő-testülete által 
jóváhagyott, a szükségessé váló rekonstrukciós és felújítási munkálatok meghatározását tartalmazó 
rekonstrukciós tervben szereplő tevékenységek és beruházások finanszírozására fordítható. Amennyiben 
valamely évben ezen rekonstrukciós és felújítási munkálatok finanszírozási összege nem meríti ki a bérleti 
díj összegét, akkor ezt a különbözeti összeget a tulajdonos Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.  a következő évre 
vonatkozó rekonstrukciós tervben szereplő beruházások finanszírozására köteles fordítani. 
Amennyiben a rekonstrukciós tervben elfogadott munkákra a bérleti díj nem nyújt fedezetet, az 
önkormányzat annak forrását biztosítani köteles. 
 
Kérem a vízhálózat rekonstrukciós munkálataira vonatkozó javaslat megtárgyalását. 
 
Tolmács, 2014. január 31.    

 
Tisztelettel:  

  
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
…./2014. (II….) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési lehetőségei 
alapján úgy dönt, hogy a vízhálózatot üzemeltető DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Vác) 
(továbbiakban: DMRV) tolmácsi vízhálózatot érintő rekonstrukciós munkálataira vonatozó javaslatát  
támogatja / az önkormányzat költségvetési lehetőségeit figyelembe véve részben tudja támogatni, illetve 
finanszírozni, így Tolmács Község Önkormányzata a DMRV javaslata alapján az alábbi rekonstrukciós 
munkák bérleti díj terhére történő elvégzését támogatja, és az előző évek bérleti díj összegének 
rekonstrukciós és felújítási munkák finanszírozására fel nem használt összegén, valamint a 2014. évi 
bérleti díj összegén felül szükséges forrást az alábbi munkák elvégzéséhez biztosítja: 
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1. Tolmács, vasút alatti átvezetés cseréje 
NA 200 vas vezeték csere D110 KPE vezetékre, h=30 m      

2. Tolmács, átadási csomópont felújítás DN 100 szerelvények cseréje  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen rekonstrukciós munkák elvégzéséhez az 
előző évek rekonstrukciós és felújítási munkákra fel nem használt és a tulajdonos Nyugat-Nógrád Vízmű 
Kft. által elkülönítetten kezelt bérleti díj, valamint a 2014. évi bérleti díj összegén felül szükséges összeget 
szükség szerint a DMRV részére átutalja.                                                                 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 


