BERU HÁ ZÁ S I

ALAPOKMÁNY

1.) A beruházó megnevezése és címe:
Domoszló Község Önkormányzata, 3263 Domoszló, Petőfi S. út 5.
2.) Az üzemeltető megnevezése és címe:
Heves Megyei Vízmű, 3300 Eger, Hadnagy út 2.
3.) A beruházás megnevezése, jellege:
Domoszló Község csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének
megépítése.
4.) A beruházás szükségességének indoklása célja:
A beruházás célja, hogy Domoszló Község minden belterületi lakóingatlanának és
intézményének lehetősége legyen a szennyvízvezetékre rácsatlakozni. A 100 %-os
kiépítettséghez képest a kivitelezés végére 80 %-os arányú lakossági és intézményi
rácsatlakozást kíván elérni. A csatornahálózat kiépítésével egyidőben megépül Domoszló
község külterületén egy 200 m3/napi kapacitású tisztítótelep, amely alkalmas a 2108 LE
után keletkező szennyvíz biztonságos kezelésre és I. osztályú vízminőségű tisztítására.
5.) A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
A szennyvízcsatorna Domoszló Község belterületén valósul meg. A szennyvíztisztító telep
építése a Domoszlóhoz tartozó 082/4 helyrajzi számú külterületi ingatlanon valósul meg.
6.) Funkcionális igények:
Gravitációs gyűjtőrendszer, vegyes anyagminőségű gerincvezeték-hálózattal .
Épül 26.357 fm csatornahálózat, amelyből
- Bekötő vezetők
D150 gravitációs KG vezeték
7510 fm
- Nyomóvezeték:
D63-110 KPE vezeték
1505 fm
- Befogadóhoz vezető vezeték: DN 300 KG vezeték
1219 fm
- Gerincvezeték:
DN 300 KPE vezeték
1031 fm
DN 200 KPE vezeték
15092 fm
7 db átemelőmű:
- 1 db főátemelő
171,05 m3/d kapacitással, illetve
- 6 db átemelő:
1,88 m3/d-től – 104,4 m3/d-ig kapacitással
1 db 200 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító-telep.
A telep tervezett technológiája: mélylevegős befúvásos, eleven iszapos, biológiai tisztító.
7.) Üzemeltetés igényei:
A rendszer megfelelő üzemeltetéséhez állandó energia ellátásra, tartalék gépekre, képzett
személyzetre van szükség.

8.) A beruházás tervezett költségei, anyagi- műszaki bontásban (előkészítési,
tervezési, építési és gépköltségei):
Tevékenység**

Elszámolható
költség, Ft

Megvalósíthatósági tanulmány
Közbeszerzés
Tájékoztatás, nyilvánosság
Projektmenedzsment és könyvvizsgálat
Mérnök felügyelet
Építés (szennyvíztisztító telep
csatornahálózat kivitelezés,
tartalék, tervezői művezetés)
Összesen

Kezdete

Vége

5 000 000
6 400 000
5 000 000
7 800 000

2010.03.31.
2011.01.25.
2011.01.04.
2011.02.01.

2010.12.20.
2011.08.15.
2013.01.31.
2013.02.20.

26 000 000

2011.03.01.

2013.01.31.

805 315 449

2011.08.15.

2013.01.31.

855 515 449

-

-

és

(A projektbe nem került betervezésre az engedélyes és kiviteli tervezés költsége, ezért
ezekre szükséges fedezet megteremtésére átcsoportosítások szükségesek.)
9.) A beruházás költségeinek fedezete forrásonként évenként:
(eFt):
Forrás megnevezése
KEOP támogatás
Lakossági hozzájárulás
(lakáskassza + befizetés)
Vállalati befizetések
Önkormányzati hozzájárulás
Összesen

2011.

2012.

282 636 620 382 163 355

2013.

Összesen

57 842 085

722 642 060

47 647 040

64 425 313

9 781 036

121 853 389

3 714 060

5 021 917

764 024

9 500 000

602 280

814 365

103 355

1 520 000

334 600 000 452 424 950

68 490 499

855 515 449

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat kedvezményes kamatozású közmű
beruházási hitelt kíván igénybe venni, amelynek visszafizetési fedezetét a lakossági és
intézményi közműfejlesztési hozzájárulások fedezik.
10.) A beruházás előkészítéséhez szükséges hatósági engedélyek:
A beruházás jelenleg elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik, amelynek száma: 463 7/2011. A fejlesztés csak vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg, ami a
csatornahálózatra és szennyvíztisztító telep kiépítésre vonatkozóan is be kell szerezni.
11.)




A megvalósítás ütemezéséhez szükséges adatok:
Tervezés időtartama: engedélyes tervek készítése: 1 hónap
Tervezés időtartama: Kiviteli tervek készítése: 2 hónap
A kivitelezés időtartama: kivitelezés megkezdés 2011. augusztus hó, a kivitelezés
befejezése 2012. július hó, amelyet követ 6 hónapos próbaüzem ideje.

12.) Az üzembe helyezés tervezett időpontja:
 2013. január hó a végleges üzemeltetési engedélyek birtokában.
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13.)

Az üzemeltetés várható évi költségei, azok fedezetének biztosítása:
Az elkészült létesítményt a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemelteti, a díj megállapítása a
Vízmű Zrt. tételes díjkalkulációja alapján Domoszló Község Önkormányzatának
hatásköre.

14.) Az előkészítés hátralévő feladatai:
A KEOP támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése
szükséges:
- Víziközmű társulat megszervezése, és a finanszírozási megállapodás
megkötése a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezettel.
- Az érdekeltségi hozzájárulást tartalmazó határozat elkészítése és a
víziközműtársulat létrejöttét és bírósági bejegyzését igazoló dokumentumok
bemutatása a KEOP Közreműködő Szervezet felé.
A közbeszerzési szakértő kiválasztása, majd annak megbízása után a projektmenedzsment
és műszaki ellenőr, és nyilvánosságot biztosító cégek kiválasztására.
A tervek és engedélyek rendelkezésre állása után a kivitelező kiválasztására kiírt
közbeszerzési eljárás lefolytatása.
15.)

Képviselőtestületi jóváhagyás, határozat kelte és száma:

Kelt.: Domoszló, 2011. január 24.

Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester

A jelen beruházási alapokmányt Domoszló Község Víziközmű Társulalata 20/2011.(I.27.)
határozatával jóváhagyta.

Leviczky Géza
Társulat elnöke
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