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ELŐTERJESZTÉS
közkifolyók mérősítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Rákócziújfalu község területén jelenleg 11 db közkifolyó üzemel.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Törvény)
58. § (6) bekezdése kimondja, hogy a „létfenntartási és közegészségügyi
vízigényeknek eleget tevő ivóvízellátás érdekében a víziközmű-szolgáltató – az
ellátásért felelős előzetes értesítése és a települési önkormányzat hozzájárulása
esetében – a vízközmű tulajdonosának költségére közkifolyót helyezhet el. A
közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a
víziközmű-szolgáltató részére.”
Ugyanakkor a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint „az ivóvíz-törzshálózatról történő közterületi vízvétel
az önkormányzat vízfogyasztásának minősül, a díjat a víziközmű-szolgáltatónak a
települési önkormányzat fizeti”.
E rendelkezések értelmében a víziközmű-szolgáltatónak mérőórával kell felszerelnie
a közkifolyókat, és az azon mért fogyasztás ellenértékét az önkormányzatnak kell
megfizetnie!
Mindez a 11 db közkifolyót tekintve nagyon komoly anyagi kihatással járhat az
önkormányzatra nézve.
A szóban forgó 11 db közkifolyóból 5 db mintavételi helyként is szolgáló közkifolyót
az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.
(X.25.) Korm. rendelet értelmében nem lehet megszüntetni.
Valamennyi típus, illetőleg közkifolyó esetében a szolgáltató Víz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt. (továbbiakban: VCSM) elkészítette a közkifolyó mérősítésére vagy
megszüntetésére vonatkozó árajánlatát (mellékelten csatolva). Az árajánlat
mérősítés esetében magában foglalja a szükséges földmunka, aknaépítés vagy
javítás, mérőóra felszerelés, új vezeték beépítése anyag és munkadíjait. Míg a
megszüntetés a bontási költségeket, az akna feltöltést és tömörítést, valamint a
burkolat (aszfalt vagy beton) vagy zöldfelület helyreállítási munkák anyag és
munkadíjait.
Az ajánlatból látható, hogy valamennyi közkifolyó megtartása esetén csak a
mérősítés költsége 3.226.515.- Ft kiadást jelentene önkormányzatunk számára
(továbbá ettől kezdve a mért fogyasztás költségei is jelentkeznek!), ebből az
összegből 1.487.709,- Ft költség nem elkerülhető, ez az 5 darab mintavételi
közkifolyó mérősítését foglalja magában. Ugyanakkor a fennmaradó 6 darab
közkifolyó megszüntetése is költséggel jár, függően attól, hogy burkolatot vagy
zöldfelületet kell helyre állítani a megszüntetést követően; ezek megszüntetése
mindösszesen 238.638,- Ft-ot jelent.

Ezért javaslom, hogy a mintavételi helyként szolgáló kutakat kivéve kerüljön
megszüntetésre a településen lévő valamennyi közkifolyó.
Az üzemben tartandó közkifolyók mérősítését, illetve a megszüntetésre javasolt
közkifolyók megszüntetési költségének biztosítását javaslom a koncessziós díj kerete
terhére elvégeztetni.
HATÁROZATI JAVASLAT:
…/2014. (II.12.) önkormányzati h a t á r o z a t
egyes települési közkifolyók megszüntetéséről
Rákócziújfalu Község Képviselő-testülete – figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (6) bekezdésében, valamint a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdésében
foglaltakra – támogatja, hogy a település területén lévő, alábbi közkifolyók
megszüntetésre kerüljenek:
- 5084 Rákócziújfalu, Fő u. 76.
- 5084 Rákócziújfalu, Kossuth út-Liget út sarok
- 5084 Rákócziújfalu, Táncsics út-Liget út sarok
- 5084 Rákócziújfalu, Dózsa Gy. út-Béke út sarok
- 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út-Napsugár út sarok
- 5084 Rákócziújfalu, Fűzfa út 36.
Az üzemben tartandó közkifolyók mérősítését, illetve a megszüntetésre javasolt
közkifolyók megszüntetésének költségét 1.726.347.- Ft értékben a Képviselő-testület
a szolgáltató által fizetendő koncessziós díj terhére kéri elvégezni.
Rákócziújfalu, 2014. február 12.
Papp János
polgármester
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