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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Képviselő-testület szeptemberi ülésén tárgyalta a víziközmű szolgáltatások és a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás 

ellátásáról szóló beszámolót, melyet a 246/2021. (IX. 30.) Kt. határozatával el is 

fogadott. 

 

Az előterjesztés tárgyalása során számos kritika fogalmazódott meg a szolgáltatás 

minőségével kapcsolatban, főleg a hibaelhárítások utáni helyreállítások elhúzódása 

miatt, illetve felmerült a kérdés arra vonatkozóan is, hogy az aknafedlapok szintre 

emelése kinek a feladata. 

 

A helyzet javítása érdekében az ülésen javasoltak szerint egyeztetést folytattunk a DRV 

Zrt. Dombóvári Üzemvezetőségének képviselőivel.  

 

A megbeszélésen a DRV. Zrt. képviselői megerősítették a testületi ülésen 

elhangzottakat, vagyis azt, hogy a hibaelhárításokat a cég helyi szakemberei végzik, ez 

rendszerint néhány óra alatt megtörténik. Azonban az útburkolatot is érintő 

helyreállításokat külső vállalkozó végzi, akinek a szerződése alapján a hiba 

elhárításának bejelentésétől számítva 14 napja van a munka elkezdésére. Erre nincs 

ráhatásuk, de igyekeznek sürgetni, főleg akkor, ha nagy forgalmú utat érint a felbontás. 

 

Mindezek következtében a hibaelhárítások tekintetében sok javulás sajnos nem várható, 

a cégnek a teljes szolgáltatási területén ez a gyakorlata. 

 

Az Önkormányzat és a szolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint a 

közműaknák helyreállítása, illetve az aknafedlapok szintre emelése csak abban az 

esetben a szolgáltató feladata, ha az közműhibára vezethető vissza. Ha az elmozdulás, 

süllyedés az út hibájából ered, akkor a helyreállítás az önkormányzat dolga. Sajnos sok 

esetben erről van szó, mivel a korábbi útburkolatfelújítások során az aknák szintre 

emelése gyakran szakszerűtlenül történt. 

 

A közlekedési területeken alkalmazott aknalefedések előírásait a MSZ EN 124:1992 

szabvány tartalmazza. A helyreállítás költsége függ az akna fajtájától, helyzetétől is, de 

körülbelül darabonként nettó 50 ezer forintos árral lehet számolni.  

 

Javaslom, hogy a legkritikusabb helyszíneket felmérve, a jövő évi költségvetésben 

biztosítsunk keretet a munkák elvégzésének megkezdésére, melynek az elkövetkező 

években való folytatása esetén jelentős javulás érhető el a város útjainak minőségében.  

 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
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Határozati javaslat 

az önkormányzati kezelésű közutakon található megsüllyedt közműaknafedlapok 

szintre emelésének elvégeztetéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dombóvár Város 

Önkormányzata kezelésben lévő közutakon található, nem közműhiba miatt 

megsüllyedt vagy elmozdult közműaknafedlapok szintre emelésének ütemezett 

elvégeztetésével.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szintre emelések elvégzéséhez szükséges 

felmérés elkészíttetésére, a kivitelezés ütemezésére és az első ütemhez tartozó munkák 

elvégzésére az önkormányzat 2022. évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret 

terhére. 

 

Határidő: 2022. január 31. - a felmérés elvégzésére  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  

 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 

 


