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Tisztelt Képviselő-testület!
Ózd városban az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: ÉRV Zrt.)
végzi a víziközmű-szolgáltatást, illetve ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz (szippantott szennyvíz) begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást.
Az ÉRV Zrt. az Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában
lévő két régebbi gyártású szippantó gépjármű, valamint egy kombinált mosó/szippantó
gépjármű (a továbbiakban: csatornamosó gépjármű) segítségével gyűjti és szállítja be az ózdi
szennyvíztisztító telepre a csatornázatlan utcákból a háztartási szennyvizet. A gépjárművek az
Önkormányzat működtető vagyonkörében vannak, azokat az ÉRV Zrt. üzemeltetési
megállapodások alapján, használati díj fizetése mellett üzemelteti, ezért a víziközműszolgáltatásra kötött szerződés keretében a felújításuk nem finanszírozható. A két régebbi
szippantó gépjármű (forgalmi rendszámuk: JEA-593 és JAV-543) üzemeltetési díja nettó
200.000 Ft/év/jármű, a csatornamosó gépjárműé (forgalmi rendszáma: MRW-668) pedig
nettó 300.000 Ft/hó.
2015. és 2016. évben szükségessé vált a két régebbi gépjármű felújítása. A felújítási munkák
költségét az ÉRV ZRt. megelőlegezte az Önkormányzatnak. A tartozás kiegyenlítésére a
gépjárművek használati díjával történő kompenzálás útján került sor, havi egyenlő
részletekben. Az Önkormányzat a fenti konstrukció révén azonnali fizetési kötelezettség
nélkül gondoskodni tudott a közszolgáltatás ellátásához szükséges szippantó gépjárművek
felújításáról.
2019. március 19-én érkezett levelében az ÉRV Zrt. jelezte az Önkormányzat részére, hogy a
2014-ben üzembe helyezett MRW-668 forgalmi rendszámú csatornamosó gépjármű komplett
felépítményének felújítása vált esedékessé, az üzembehelyezés óta eltelt időszakban
bekövetkezett természetes elhasználódásból adódóan. Az üzemeltetési megállapodásban
foglaltak szerint az indokolt felújítási munkákat az ÉRV Zrt. végzi el, az Önkormányzat
jóváhagyásával. A felújítási munkák forrását az Önkormányzat biztosítja.
Az ÉRV Zrt. részére a MUT Hungária Kft. által adott árajánlat szerint a felújítás összes
várható költsége 3.077 EFT + ÁFA. Az ajánlat tájékoztató jellegű, végleges árat a jármű
megbontása után tudnak adni.
Az ÉRV Zrt. a felújítási munkák elvégzésére a korábbi konstrukciót javasolja, mely szerint
megelőlegezik a felújítás összegét, és az az üzemeltetési megállapodásban foglalt használati
díjból kerül utólag kompenzálásra. A tájékoztató árral, illetve az MRW-668 forgalmi
rendszámú csatornamosó gépjármű nettó 300.000 Ft/hó használati díjával kalkulálva 1 éven
belül kompenzálásra kerül a felújítás költsége.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (IV.25.) határozata
Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő csatornamosó gépjármű felújításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1.

Ózd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul,
hogy az
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az üzemeltetésében és Ózd Város
Önkormányzata tulajdonában lévő MRW-668 forgalmi rendszámú Renault PRA3 –MUT
PREMIUM-M328-5/5 típusú csatornamosó gépjárművön az üzembiztos működéshez
szükséges halaszthatatlan felújítási munkákat elvégezze, legfeljebb 3.077 EFT + ÁFA
összeg erejéig.

2.

A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
az 1. pont szerinti felújítási munkák költségét 3.077 EFT + ÁFA összegben
megelőlegezze. Ezt az összeget az Önkormányzat az 1. pont szerinti gépjármű 300.000,Ft/hó + ÁFA használati díjából kompenzálással egyenlíti ki az ÉRV. Zrt. felé.
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