
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. november 23-án tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat az Alsóparkban elhelyezkedő 3 db mélyfúrású kút informatikai 
fejlesztésére. 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály (továbbiakban: FKI-KHO) által vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörben 
2016. november 30-án kelt, FKI-KHO: 2780-11/2016 számú alsóparki 3 db mélyfúrású kútról 
szóló vízjogi üzemeltetési engedélyben többek között folyamatos vízszint adatszolgáltatási 
kötelezettséget írt elő az üzemeltetési engedély szüneteltetési idejére vonatkozóan. 

A határozat 4. bekezdésének előírásokat tartalmazó 8. és 9. pontjában foglaltak szerint a 
kútban a vízkivétel szüneteltetési ideje alatt heti rendszerességgel meg kell mérni a nyugalmi 
vízszinteket. (Mérés, hitelesített eszköz, valamint arra jogosultsággal rendelkező személy 
hiányában nem történik.) A mért adatokat kiértékeléssel együtt évente, egy összefoglaló 
jelentés formájában meg kell küldeni a területileg illetékes vízügyi hatóságnak, tárgyévet 
követő március 31-ig. Az adatszolgáltatás évente teljesítendő, mely kötelező feladat 
elmaradása bírság kiszabását vonja maga után! 
A méréshez szükséges kútfej átalakítása a vízjogi engedély szerint megtörtént, a 
vízszintmérés geodéziai nullpontjainak meghatározása geodéta bevonásával a vízügy részére 
benyújtásra és részükről elfogadásra került. 
A Nemzeti Sportközpontok beruházóval az Alsóparkba tervezett Gödöllői uszoda beruházás 
tárgyában idén ősszel lefolytatott egyeztetésen elhangzottak alapján ismert tény, hogy az 
uszoda üzemeltetéséhez a kutakból kinyerhető vízre, a magas ásványi anyag tartalom 
csökkentés költsége miatt, mivel egyértelműen gazdaságtalan, igényt nem tartanak. 
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal (továbbiakban: KDV-VIZIG) több alkalommal 
történt egyeztetés alapján, a kutak törvényi kötelezettségből eredő megszüntetési költségei 
jelentősen csökkenthetők, amennyiben a KDV-VIZIG és az Önkormányzat között 
együttműködés jön létre, adatszolgáltató kutakként történő további üzemeltetésére 
vonatkozóan. 
A kutakban az üzemen kívüli állapot következtében rendszeresen észlelhető a nyugalmi 
vízszint, a kutak az országos rétegvízszint megfigyelő hálózatba való bevonását a KDV
VIZIG támogatja. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy nyilvánítsa ki szándékát az Alsóparkban 
elhelyezkedő 3 db mélyfúrású kút adatszolgáltató monitoring kútként történő működtetése, 
valamint e tárgyban a KDV-VIZIG-gel kötendő üzemeltetési megállapodás tekintetében, a 
határozati javaslatban foglaltak szerint. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására! 

Gödöllő, 201 7. november „ ~ ~ 
" 



Határozati javaslat 

1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Alsópark területén elhelyezkedő B-74, 
B-151 és B-152 kataszteri számú kutak a továbbiakban mélyen fekvő vízkészletet 
megfigyelő kutakként fognak üzemelni. 

2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a mérőszonda lejuttatását akadályozó 
szivattyú eltávolítására az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot adó Vízkutató 
és Fúró Zrt-vel 320.000 Ft+Áfa értéken szerződést kössön. 

3. A képviselő testület felhatalmazza Dr. Gémesi György polgármestert, hogy a 
DATAQUA Kft-vel mint a telepítendő műszerek beszállítójával 862.500 Ft+Áfa, 
azaz bruttó 1.095.375 Ft+Áfa értéken szerződést, továbbá a vízügyi szakmai 
faladatok ellátására a KDV-VIZIG-gel az üzemeltetésre megállapodást kössön, az 
alábbi lényegi tartalommal: 

• Felek az együttműködési megállapodást a műszerek üzembe helyezésének 
időpontjától 10 év határozott időtartamra kötik, mely a lejártát követően 
meghosszabítható. 

A KDV-VIZIG vállalja 

• a kutakba telepíti az Önkormányzat által beszerzett vízszint regisztráló és 
távjelző műszereket és térítésmentesen üzembe helyezi azokat, 

• a megállapodás 10 éves időtartama alatt - illetve a víztermelés megindulásáig -
folyamatosan üzemelteti, ellenőrzi a kutakba telepített műszereket, 

• a három állomást, mint az országos rétegvíz megfigyelő hálózat tagjait, 
üzemelteti, a keletkező adatokat az idevonatkozó műszaki előírásoknak 

megfelelően gyűjti, feldolgozza, a Magyar Hidrológiai Adatbázisba eltárolja, a 
feldolgozott adatokat az Önkormányzat számára is évente egyszer (az 
Adatforgalmi rend szerinti éves feldolgozás elkészülte után) elektro~ikus 
formában rendelkezésre bocsátja 

• közreműködik a műszerek beszerzési, javítási, karbantartási feladatainak 
szervezésében, kérés esetén szakmai segítséget nyújt a kutak üzemeltetésében. 

Határidő: a nyilatkozat kiadására azonnal. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester. 




