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Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 24-ei 
rendkívüli ülésére a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi 
közműveire vonatkozó 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ értelmében a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. (továbbiakban TRV) elkészítette Fegyvernek település vízi 
közműveire vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. 
 
A határozati javaslat mellékleteit képező dokumentumban bemutatjuk a TRV Zrt. által 
készített 2021-2035. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv (FE-IV ivóvíz és FE-SZV 
szennyvíz-rendszer) szöveges és táblázatos részét, mely ütemezve tartalmazza az alábbiakat: 
 
Ivóvíz rendszer: 

- Rövid-, közép-, és hosszú távú felújítási és pótlási terv 
- Rövid-, közép-, és hosszú távú beruházási terv javaslat 

Szennyvíz rendszer: 
- Rövid-, közép-, és hosszú távú felújítási és pótlási terv 
- Rövid-, közép-, és hosszú távú beruházási terv javaslat 

 
A felügyeletet ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtandó 
gördülő fejlesztési tervnek mellékletét kell képezze az Önkormányzat írásba foglalt 
véleménye. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
……./2021.(IX.24.) sz.      határozati javaslat: 
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó 
2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó 2022-
2036. évi gördülő fejlesztési tervét a mellékletek szerint elfogadja. 
 

2.) A jóváhagyott gördülő fejlesztési terv végrehajtása során a tervben szereplő 
minden egyes tevékenységet külön-külön el kell fogadtatni a Képviselő-testülettel. 

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának – mint ellátásért felelős - Képviselő-

testülete meghatalmazza az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t, 
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hogy a beruházási tervrészt benyújtsa jóváhagyásra a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 
Erről értesül:     

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5.) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

 
 
Fegyvernek, 2021. szeptember 20. 
 
 
        Tatár László 

polgármester 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 26-i ülésére a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó 
2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ értelmében a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. (továbbiakban TRV) elkészítette Fegyvernek település vízi 
közműveire vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. 
 
A határozati javaslat mellékleteit képező dokumentumban bemutatjuk a TRV Zrt. által 
készített 2022-2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv (OF/172-1/2020.) (ivóvíz és 
szennyvíz-rendszer) szöveges és táblázatos részét, mely ütemezve tartalmazza az alábbiakat: 
 
Ivóvíz rendszer: 

- Rövid-, közép-, és hosszú távú felújítási és pótlási terv 
- Rövid-, közép-, és hosszú távú beruházási terv javaslat 

Szennyvíz rendszer: 
- Rövid-, közép-, és hosszú távú felújítási és pótlási terv 
- Rövid-, közép-, és hosszú távú beruházási terv javaslat 

 
A felügyeletet ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtandó 
gördülő fejlesztési tervnek mellékletét kell képezze az Önkormányzat írásba foglalt 
véleménye. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
……./2021.(VIII.26.) sz.      határozati javaslat: 
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó 
2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó 2022-2036. évi 
gördülő fejlesztési tervét a mellékletek szerint elfogadja. 
 

2.) A jóváhagyott gördülő fejlesztési terv végrehajtása során a tervben szereplő 
minden egyes tevékenységet külön-külön el kell fogadtatni a Képviselő-testülettel. 

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat – mint ellátásért felelős - Képviselő-testülete 

meghatalmazza az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t, hogy a 
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beruházási tervrészt benyújtsa jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére. 

 
Erről értesül:     

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5.) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

 
Fegyvernek, 2021. augusztus 13. 
 
        Tatár László 

polgármester 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Hálózat körösítés 

Lelovich út-Boróka út 160fm 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Hálózat körösítés 
Lelovich út-Boróka út 160fm 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: igen 
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3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 4200 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 4200 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek összekötésével körhálózat 
kialakítás szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Tartalék búvárszivattyú beszerzése a kutakhoz 



 

- 2 - 

 
1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 



 

- 3 - 

1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Tartalék búvárszivattyú beszerzése a kutakhoz 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: igen 
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3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

1200 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 1200 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A kutak nem rendelkeznek tartalék búvárszivattyúval, az üzembiztonság érdekében szükséges a 
beszerzése. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Hálózat körösítés 

Kossuth L.-Hársfa út 150fm 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Hálózat körösítés 
Kossuth L.-Hársfa út 150fm 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: igen 
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3. A munkavégzés helye 

 
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 4000 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 4000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek összekötésével körhálózat 
kialakítás szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Hálózat körösítés 

Rákóczi F.-Kápolna út 150fm 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Hálózat körösítés 
Rákóczi F.-Kápolna út 150fm 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: igen 
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3. A munkavégzés helye 

 
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 4000 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 4000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek összekötésével körhálózat 
kialakítás szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Hálózat körösítés 

Szent Erzsébet-Damjanich út 240fm 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Hálózat körösítés 
Szent Erzsébet-Damjanich út 240fm 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: igen 
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3. A munkavégzés helye 

 
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 6000 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 6000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek összekötésével körhálózat 
kialakítás szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Hálózat körösítés 

Marx K út - Bajcsy Zs.E. út (Zártkert út) 350fm 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Hálózat körösítés 
Marx K út - Bajcsy Zs.E. út (Zártkert út) 350fm 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: igen 
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3. A munkavégzés helye 

 
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 8000 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 8000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek összekötésével körhálózat 
kialakítás szükséges. 



 

- 1 - 

 
 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Új kút fúrása 200-300m 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Új kút fúrása 200-300m 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: igen 
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3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2027. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 30000 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 30000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátásbiztonság érdekében. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

1 db vegyszeradagoló cseréje 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

1 db vegyszeradagoló cseréje 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
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Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

270 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 270 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A beépített vegyszeradagoló elhasználódott, cseréje szükséges 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

2 db kútszivattyú cseréje 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

2 db kútszivattyú cseréje 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
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Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

1500 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 1500 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, a biztonságos vízellátáshoz a szivattyúk cseréje 
szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Szűrő töltet csere (fermágó) 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szűrő töltet csere (fermágó) 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
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Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

20000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 20000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A megfelelő ivóvíz minőség biztosítása érdekében szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Tolózár és tűzcsap cserék 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Tolózár és tűzcsap cserék. 18 db tolózár és 9 db tűzcsap cseréje 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
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Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

6000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 6000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A város biztonságos és folyamatos vizellátása érdekében szükséges végre hajtani tolózár cseréket, 
mivel egy-egy műszaki probléma és csőtörés esetén a nagyobb szakaszolhatóságot teszi lehetővé 
és nem szükséges egész városrészeket kizárni a vízellátás alol. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

7.sz. víztermelő kút felújítás 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

7.sz. víztermelő kút felújítás 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
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Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

4000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 4000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A termelő kút felújítása az üzembiztonság, a megfelelő víztermelő kapacitás érdekében szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

1 db 200 m3-es térszinti tároló belső felújítása 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

1 db 200 m3-es térszinti tároló belső felújítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
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Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

1000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 1000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A műszaki állapot miatt a felújítás szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

4.sz. víztermelő kút felújítás 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernek ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Fegyvernek vízmű: 
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A vízmű 
kapacitása 2800 m3/d. 
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés. 
A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A 
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200 m3-es 
alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó szivattyúk 
segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut. 
 
2 db mélyfúrású kút 
1 db vízmű technológiai épület  
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő 
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor 
1 db oxidációs tartály 
1 db AERZEN Roots fúvó 
1 db 200m3-es víztározó 
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül 
1 db klórgázadagoló berendezés 
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
1 db vasiszap ülepítő 
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1 db 100 m3-es víztorony 
 
A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak, megfelelő 
műszaki állapotban vannak. 
 
Fegyvernek ivóvízhálózat: 
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben 
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25, Ø32 
és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KM-PVC 
Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek Ø25, Ø32, 
Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár aknákat 
alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja. 
 
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték 
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték 
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték 
852 fm NA 50 acél gerincvezeték 
132 fm NA 63 acél gerincvezeték 
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték 
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték 
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték 
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték 
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték 
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték 
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték 
19 db közkút 
136 db földalatti tűzcsap 
9 db földfeletti tűzcsap 
 
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű munkákat, 
illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben tégla, illetve 
vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje során föld feletti 
tűzcsapok elhelyezése tervezett.  
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

4.sz. víztermelő kút felújítás 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
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Fegyvernek település                                                                                                             
FE-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2033. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

4000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 4000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A termelő kút felújítása az üzembiztonság, a megfelelő víztermelő kapacitás érdekében szükséges. 



 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

 
 GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL 

 

 

A 11-16647-1-001-00-02 vkr. kóddal rendelkező FE-IV megnevezésű 
víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2022-2036 
tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási 
tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez 
hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő 
munkák elvégzését megrendeljük. 

 

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a 
Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás 
lefolytatásához. 

 

 

…………., 2021.    ………... 

 

 

  _____________________________ 

    polgármester 

Fegyvernek Város Önkormányzata 

 



 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

 
 GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL 

 

 

A 21-16647-1-001-00-00 vkr. kóddal rendelkező FE-SZV megnevezésű 
víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2022-2036 
tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási 
tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez 
hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő 
munkák elvégzését megrendeljük. 

 

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a 
Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás 
lefolytatásához. 

 

 

…………., 2021.    ………... 

 

 

  _____________________________ 

    polgármester 

Fegyvernek Város Önkormányzata 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Üzembiztonság növelése érdekében újabb 

párhuzamos kiépítésű tó létesítése 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Üzembiztonság növelése érdekében újabb párhuzamos kiépítésű tó létesítése 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: igen 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
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Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 30000 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 30000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A szennyvíztisztító telep tisztító tava 1997 óta működik az eredetileg tervezett 1,4 HA helyett 0,7 
HA valósult meg az elmúlt időszak és a várható bővítések miatt az üzembztonság növelése miatt 
szükséges az ülepítő tó felületének növelése. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Utótisztító tó leürítő cső cseréje és kapacitás 

növelése 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Utótisztító tó leürítő cső cseréje és kapacitás növelése 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

8000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 8000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A szennyvíztelep bővítése során a leürítő műtárgy nem került fejlesztésre 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Utótisztító tó leürítő cső cseréje és kapacitás 

növelése 300 fm Csatornahálózat kiépítése a 

Zártkert úton (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) 

Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése. 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) Vízjogi 
engedélyes kiviteli terv készítése. 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 
 
 
 



 

- 4 - 

 
4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 
    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás 1500 

Összesen: 1500 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton 

(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) Vízjogi 

engedélyes kiviteli terv készítése. 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) Vízjogi 
engedélyes kiviteli terv készítése. 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 
    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás 1200 

Összesen: 1200 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton 

és Dankó közben (bekötés a 3-2-0 jelű 

csatornába)  

Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése. 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton és Dankó közben (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába)  
Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése. 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 
    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás 1500 

Összesen: 1500 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 



 

- 1 - 

 
 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton 

(Rezeda út és Martinovics út közötti szakasz) 

(bekötés a 7-0-1 jelű csatornába) Vízjogi 

engedélyes kiviteli terv készítése. 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 



 

- 3 - 

1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton (Rezeda út és Martinovics út közötti szakasz) 
(bekötés a 7-0-1 jelű csatornába) Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése. 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 
    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás 1200 

Összesen: 1200 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület 

részen (Üzemanyagtöltő állomásig) Vízjogi 

engedélyes kiviteli terv készítése. 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 



 

- 3 - 

1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület részen (Üzemanyagtöltő állomásig) Vízjogi 
engedélyes kiviteli terv készítése. 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 
    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás 1200 

Összesen: 1200 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Nagyobb teljesítményű iszapvíztelenítő gép 

beépítése 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Nagyobb teljesítményű iszapvíztelenítő gép beépítése 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

25000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 25000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A szennyvíztelep bővítése során az iszapvíztelenítő gép nem került fejlesztésre 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton 

(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) 



 

- 2 - 

 
1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 12000 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 12000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 



 

- 1 - 

 
 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton 

(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 3200 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 3200 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton 

és Dankó közben (bekötés a 3-2-0 jelű 

csatornába) 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton és Dankó közben (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
 
 
 
 
 



 

- 4 - 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 15500 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 15500 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton 

(Rezeda út és Martinovics út közötti szakasz) 

(bekötés a 7-0-1 jelű csatornába) 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 



 

- 3 - 

1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton (Rezeda út és Martinovics út közötti szakasz) 
(bekötés a 7-0-1 jelű csatornába) 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 
    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 4000 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 4000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület 

részen (Üzemanyagtöltő állomásig) 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület részen (Üzemanyagtöltő állomásig) 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 4300 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 4300 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Pihentető iszapdeónia építése. Engedélyes kiviteli 

terv készítése. 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Pihentető iszapdeónia építése. Engedélyes kiviteli terv készítése. 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2025. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás 1500 

Összesen: 1500 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A víztelenített szennyvíziszap 6 havi tárolásának biztosítása 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Pihentető iszapdeónia építése 



 

- 2 - 

 
1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Pihentető iszapdeónia építése. Támfallal rendelkező zárt iszapdepónia kialakítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2026. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 15000 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 15000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A víztelenített szennyvíziszap 6 havi tárolásának biztosítása 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc 

úton. Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése. 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc úton. Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése. 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2033. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás 1500 

Összesen: 1500 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc 

úton.  
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc úton.  
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2033. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés 13500 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés  

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 13500 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Ellátatlan terület csatornázása. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Utótisztító tó kotrás 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Utótisztító tó kotrás 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: rövid 
A tervezett kezdés: 2022. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

18000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 18000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Hatósági kötelezés! Az utótisztító tó teljesen feliszapolódott, azonnali kotrása szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

2000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 2000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A város csatornahálózatán 11 db szennyvízátemelő üzemel, 22 db szennyvízszivattyúval. A 
szennyvízszivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Szennyvízhálózati végátemelő felújítása 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvízhálózati végátemelő felújítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

15000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 15000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A jelentős H2S képződés miatt az átemelő gépészeti egységei és betonszerkezetének állapota 
jelentősen leromlott 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Szennyvízátemelők műtárgyainak, gépészeti,  és 

elektromos berendezéseinek felújítása  I. ütem (4 

db) 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvízátemelők műtárgyainak, gépészeti,  és elektromos berendezéseinek felújítása  I. ütem (4 
db) 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 
    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

24000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 24000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Az aknákban található szerelvények, vezetősín és gépészeti berendezés az agresszív közegben 
erősen korrodáltak, kicserélésük, pótlásuk az üzembiztos működés miatt szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Szennyvízátemelők vezérlésének felújítása I. 

ütem 



 

- 2 - 

 
1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvízátemelők vezérlésének felújítása I. ütem 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2023. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

20000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 20000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A berendezés alkatrészei elhasználódnak, a megfelelő működés érdekében a felújítás 
szükségszerű. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Gépi rács, homok és zsífogó komplex fogadó 

egység felújítása 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Gépi rács, homok és zsífogó komplex fogadó egység felújítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2024. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

10000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 10000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A komplex egység gépészeti berendezései elhasználódnak, az üzembiztonság érdekében szükséges 
a felújítás. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Szennyvíztelep keverők, szivattyúk felújítása 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvíztelep keverők, szivattyúk felújítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2025. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

1700 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 1700 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A keverők, szivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvíztelep keverők, szivattyúk felújítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2027. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

20000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 20000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A város csatornahálózatán 11 db szennyvízátemelő üzemel, 22 db szennyvízszivattyúval. A 
szennyvízszivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Szennyvíztelep keverők, szivattyúk felújítása 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvíztelep keverők, szivattyúk felújítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2027. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

17000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 17000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A keverők, szivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Iszapvíztelenítő gép felújítása 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Iszapvíztelenítő gép felújítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2027. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

7000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 7000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Az iszapvíztelenítő gép elemei elhasználódtak, felújítása szükséges 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Szennyvíztisztító telep irányítástechnikai 
rendszer felújítás 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvíztisztító telep irányítástechnikai rendszer felújítás 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2028. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

20000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 20000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Az irányítástechnika rendszer elhasználódása miatt felújítása szükséges 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Szennyvízátemelők műtárgyainak, gépészeti és 
elektromos berendezéseinek felújítása II. ütem   

(4 db) 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvízátemelők műtárgyainak, gépészeti és elektromos berendezéseinek felújítása II. ütem (4 
db) 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2033. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 

 
    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

30000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 30000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Az átemelők gépészeti és elektromos berendezései folyamatosan avulnak, a felújítás időszerűvé válik. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Szennyvízátemelők vezérlésének felújítása II. 
ütem 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvízátemelők vezérlésének felújítása II. ütem 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2033. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

26000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 26000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A berendezés alkatrészei elhasználódnak, a megfelelő működés érdekében a felújítás szükségszerű. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Szennyvíztisztító telepi légfúvó berendezések 
felújítása 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Ellátásért felelősök megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernek csatornahálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Fegyvernek szennyvíztisztító telep: 
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az 
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve 
denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó 
utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába kerül. 
 
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval 
1 db gépi rács új 
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül) 
1 db vegyszeradagoló helyiség új 
1 db előülepítő régi (üzemen kívül) 
2 db kiegyenlítő medence 
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence) 
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás) 
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül) 
2 db iszapsűrítő új 
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül) 
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló) 
1 db iszap tároló műtárgy új 
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül) 
1 db fertőtlenítő medence új 
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül 
1 db gépház új (fúvó) 
1db utótározó  
1 db szociális épület   
 
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken" projekt kapcsán. 
 
Fegyvernek csatornahálózat: 
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki. 
 
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna 
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték 
714 fm D110 KPE nyomóvezeték 
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték 
12 fm D63 KPE nyomóvezeték 
642 fm D50 KPE nyomóvezeték 
11 db szennyvízátemelő 
 
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó. 
 

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki 
jellemzők 
 

Szennyvíztisztító telepi légfúvó berendezések felújítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Fegyvernek település                                                                                                             
FE-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2033. év 
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4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
 
 

Vízműépítés  

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

3000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 3000 
 
 

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  
 
forráshiány/nincs megállapított használati díj 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A légfúvó berendezések a folyamatos üzem miatt elhasználódnak, a felújítás szükségessé válik. 



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

1. Nincs tervezett feladat
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

0 2022. január 2022. december rövid x Nincs változás

2.
Hálózat körösítés
Lelovich út-Boróka út 160fm

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

4 200 forráshiány 2023 2023 közép x A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek összekötésével körhálózat kialakítás szükséges.
Hálózat körösítés
Lelovich út-Boróka út 160fm

Nincs változás

3. Tartalék búvárszivattyú beszerzése a kutakhoz nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 200 forráshiány 2023 2023 közép x A kutak nem rendelkeznek tartalék búvárszivattyúval, az üzembiztonság érdekében szükséges a beszerzése. Tartalék búvárszivattyú beszerzése Nincs változás

4.
Hálózat körösítés
Kossuth L.-Hársfa út 150fm

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

4 000 forráshiány 2023 2023 közép x A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek összekötésével körhálózat kialakítás szükséges.
Hálózat körösítés
Kossuth L.-Hársfa út 150fm

Nincs változás

5.
Hálózat körösítés
Rákóczi F.-Kápolna út 150fm

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

4 000 forráshiány 2023 2023 közép x A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek összekötésével körhálózat kialakítás szükséges.
Hálózat körösítés
Rákóczi F.-Kápolna út 150fm

Nincs változás

6.
Hálózat körösítés
Szent Erzsébet-Damjanich út 240fm

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

6 000 forráshiány 2023 2023 közép x A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek összekötésével körhálózat kialakítás szükséges.
Hálózat körösítés
Szent Erzsébet-Damjanich út 240fm

Nincs változás

7.
Hálózat körösítés
Marx K út - Bajcsy Zs.E. út (Zártkert út) 350fm

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

8 000 forráshiány 2023 2023 közép x A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek összekötésével körhálózat kialakítás szükséges.
Hálózat körösítés
Marx K út - Bajcsy Zs.E. út (Zártkert út) 350fm

Nincs változás

8. Új kút fúrása 200-300m nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

30 000 forráshiány 2027 2027 hosszú x Ellátásbiztonság érdekében. Új kút fúrása 200-300m Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 27 400 0

III. ütem 30 000 0

Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
3 4

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/hosszú)

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-16647-1-001-00-02

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei 
szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

6 7 8 10 115



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

1. Nincs tervezett  feladat
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

0 2022. január 2022. december rövid x Nincs változás

2.
Üzembiztonság növelése érdekében újabb párhuzamos 
kiépítésű tó létesítése

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

30 000 forráshiány 2023 2026 közép x x x x

A szennyvíztisztító telep tisztító tava 1997 óta működik az eredetileg 
tervezett 1,4 HA helyett 0,7 HA valósult meg az elmúlt időszak és a 
várható bővítések miatt az üzembztonság növelése miatt szükséges az 
ülepítő tó felületének növelése.

Üzembiztonság növelése érdekében újabb párhuzamos kiépítésű 
tó létesítése

Új feladat

3. Utótisztító tó leürítő cső cseréje és kapacitás növelése igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

8 000 forráshiány 2023 2023 közép x
A szennyvíztelep bővítése során a leürítő műtárgy nem került 
fejlesztésre

Az utótisztító tó leürítő cső cseréje Forrráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

4.
300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton 
(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) Vízjogi engedélyes 
kiviteli terv készítése.

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 500 forráshiány 2023 2023 közép x Ellátatlan terület csatornázása.
300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton (bekötés a 3-2-0 
jelű csatornába) Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése.

Nincs változás

5.
80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton (bekötés 
a 3-2-0 jelű csatornába) ) Vízjogi engedélyes kiviteli terv 
készítése.

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 200 forráshiány 2023 2023 közép x Ellátatlan terület csatornázása.
80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton (bekötés a 3-2-0 
jelű csatornába) Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése.

Nincs változás

6.
370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton és 
Dankó közben (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) ) 
Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése.

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 500 forráshiány 2023 2023 közép x Ellátatlan terület csatornázása.
370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton és Dankó közben 
(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) Vízjogi engedélyes kiviteli terv 
készítése.

Nincs változás

7.

 90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton 
(Rezeda út és Martinovics út közötti szakasz) (bekötés a 
7-0-1 jelű csatornába) Vízjogi engedélyes kiviteli terv 
készítése.

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 200 forráshiány 2023 2023 közép x Ellátatlan terület csatornázása.
90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton (Rezeda út és 
Martinovics út közötti szakasz) (bekötés a 7-0-1 jelű csatornába) 
Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése.

Nincs változás

8.
100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület részen 
(Üzemanyagtöltő állomásig) Vízjogi engedélyes kiviteli 
terv készítése.

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 200 forráshiány 2023 2023 közép x Ellátatlan terület csatornázása.
100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület részen 
(Üzemanyagtöltő állomásig) Vízjogi engedélyes kiviteli terv 
készítése.

Nincs változás

9. Nagyobb teljesítményű iszapvíztelenítő gép beépítése igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

25 000 forráshiány 2023 2024 közép x x
A szennyvíztelep bővítése során az iszapvíztelenítő gép nem került 
fejlesztésre

Nagyobb teljesítményű iszapvíztelenítő gép beépítése Nincs változás

10.
300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton 
(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába)

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

12 000 forráshiány 2023 2024 közép x x Ellátatlan terület csatornázása.
300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton (bekötés a 3-2-0 
jelű csatornába)

Nincs változás

11.
80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton (bekötés 
a 3-2-0 jelű csatornába)

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

3 200 forráshiány 2023 2024 közép x x Ellátatlan terület csatornázása.
80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton (bekötés a 3-2-0 
jelű csatornába)

Nincs változás

12.
370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton és 
Dankó közben (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába)

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

15 500 forráshiány 2023 2024 közép x x Ellátatlan terület csatornázása.
370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton és Dankó közben 
(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába)

Nincs változás

13.
90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton (Rezeda 
út és Martinovics út közötti szakasz) (bekötés a 7-0-1 
jelű csatornába)

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

4 000 forráshiány 2023 2024 közép x x Ellátatlan terület csatornázása.
90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton (Rezeda út és 
Martinovics út közötti szakasz) (bekötés a 7-0-1 jelű csatornába)

Nincs változás

14.
100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület részen 
(Üzemanyagtöltő állomásig)

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

4 300 forráshiány 2023 2024 közép x x Ellátatlan terület csatornázása.
100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület részen 
(Üzemanyagtöltő állomásig)

Nincs változás

15.
Pihentető iszapdeónia építése. Engedélyes kiviteli terv 
készítése. 

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 500 forráshiány 2025 2025 közép x A víztelenített szennyvíziszap 6 havi tárolásának biztosítása
Támfallal rendelkező zárt iszapdepónia kialakítása. Engedélyes 
kiviteli terv készítése.

Nincs változás

16. Pihentető iszapdeónia építése igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

15 000 forráshiány 2026 2026 hosszú x A víztelenített szennyvíziszap 6 havi tárolásának biztosítása Támfallal rendelkező zárt iszapdepónia kialakítása Nincs változás

17.
300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc úton. 
Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése.

igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 500 forráshiány 2033 2034 hosszú x x Ellátatlan terület csatornázása.
300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc úton. Vízjogi 
engedélyes kiviteli terv készítése.

Nincs változás

18. 300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc úton igen
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

13 500 forráshiány 2033 2034 hosszú x x Ellátatlan terület csatornázása. 300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc úton Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 110 100 0

III. ütem 30 000 0

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

6 7 8 10 115

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21-16647-1-001-00-00

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho
sszú)

Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
3 4



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 36600/4787/2016.ált.
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

100
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2022. január 2022. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

400
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2026 közép x x x x Nincs változás

3. 1 db vegyszeradagoló cseréje nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

270
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2023 közép x A beépített vegyszeradagoló elhasználódott, cseréje szükséges 1 db vegyszeradagoló cseréje Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

4. 2 db kútszivattyú cseréje nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 500
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2023 közép x A szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, a biztonságos vízellátáshoz a szivattyúk cseréje szükséges. 2 db kútszivattyú cseréje Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

5. Szűrő töltet csere (fermágó) nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

20 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2023 közép x A megfelelő ivóvíz minőség biztosítása érdekében szükséges. 2 db szűrőtöltet csere Nincs változás

6. Tolózár és tűzcsap cserék nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

6 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2023 közép x x x

A város biztonságos és folyamatos vizellátása érdekében szükséges végre hajtani tolózár cseréket, mivel egy-egy 
műszaki probléma és csőtörés esetén a nagyobb szakaszolhatóságot teszi lehetővé és nem szükséges egész 
városrészeket kizárni a vízellátás alol.

18 db tolózár és 9 db tűzcsap cseréje Nincs változás

7. 7.sz. víztermelő kút felújítás nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

4 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2023 közép x A termelő kút felújítása az üzembiztonság, a megfelelő víztermelő kapacitás érdekében szükséges. 7.sz. víztermelő kút felújítás Nincs változás

8.
1 db 200 m3-es térszinti tároló belső felújítása

nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2023 közép x A műszaki állapot miatt a felújítás szükséges. 1 db 200 m3-es térszinti tároló belső felújítása Nincs változás

9. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2027 2036 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

10. 4.sz. víztermelő kút felújítás nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

4 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2033 2033 hosszú x A termelő kút felújítása az üzembiztonság, a megfelelő víztermelő kapacitás érdekében szükséges. 4.sz. víztermelő kút felújítás Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 100 0

II. ütem 34 170 0

III. ütem 5 000 0

Használati díj: eFt
Fegyvernek:

Változás az előző GFT-hez viszonyítva12 13 14 15 Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata

6 7 8 10 11

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
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ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-16647-1-001-00-02

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei 
szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/hosszú)

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
3 4 5

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 36600/2832-5/2017.ált.
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

100
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2022. január 2022. december rövid x Nincs változás

2. Utótisztító tó kotrás nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

18 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2022 2022 rövid x Hatósági kötelezés! Az utótisztító tó teljesen feliszapolódott, azonnali kotrása szükséges. Utótisztító tó kotrás

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

400
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2026 közép x x x x Nincs változás

4. Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

2 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2025 közép x x x

A város csatornahálózatán 11 db szennyvízátemelő üzemel, 22 db szennyvízszivattyúval. A 
szennyvízszivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű.

Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

5. Szennyvízhálózati végátemelő felújítása nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

15 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2023 közép x

A jelentős H2S képződés miatt az átemelő gépészeti egységei és betonszerkezetének 
állapota jelentősen leromlott

Szennyvízhálózati végátemelő felújítása Nincs változás

6.
Szennyvízátemelők műtárgyainak, gépészeti,  és 
elektromos berendezéseinek felújítása  I. ütem (4 db)

nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

24 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2026 közép x x x x

Az aknákban található szerelvények, vezetősín és gépészeti berendezés az agresszív 
közegben erősen korrodáltak, kicserélésük, pótlásuk az üzembiztos működés miatt 
szükséges. 

Szennyvízátemelők műtárgyainak, gépészeti,  és elektromos 
berendezéseinek felújítása  I. ütem (4 db)

7. Szennyvízátemelők vezérlésének felújítása I. ütem nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

20 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2023 2026 közép x x x x

A berendezés alkatrészei elhasználódnak, a megfelelő működés érdekében a felújítás 
szükségszerű.

Szennyvízátemelők vezérlésének felújítása I. ütem

8.
Gépi rács, homok és zsífogó komplex fogadó egység 
felújítása

nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

10 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2024 2024 közép x

A komplex egység gépészeti berendezései elhasználódnak, az üzembiztonság érdekében 
szükséges a felújítás.

A rács, homokfogó és zsírfogó komplex fogadó egység felújítása Nincs változás

9. Szennyvíztelep keverők, szivattyúk felújítása nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 700
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2025 2025 közép x  A keverők, szivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű. Keverők, szivattyúk felújítása, pótlása Nincs változás

10. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

1 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2027 2036 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

11. Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

20 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2027 2036 hosszú x x x x x x x x x x  A keverők, szivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű. Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása Nincs változás

12. Szennyvíztelep keverők, szivattyúk felújítása nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

17 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2027 2036 hosszú x x x x x x x x x x  A keverők, szivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű. Keverők, szivattyúk felújítása, pótlása Nincs változás

13. Iszapvíztelenítő gép felújítása nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

7 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2027 2027 hosszú x Az iszapvíztelenítő gép elemei elhasználódtak, felújítása szükséges Iszapvíztelenítő gép felújítása. Nincs változás

14.
Szennyvíztisztító telep irányítástechnikai rendszer 
felújítás

nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

20 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2028 2028 hosszú x Az irányítástechnika rendszer elhasználódása miatt felújítása szükséges Irányitástechnikai egységek felújítása, cseréje Nincs változás

15.
Szennyvízátemelők műtárgyainak, gépészeti és 
elektromos berendezéseinek felújítása II. ütem (4 db)

nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

30 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2033 2036 hosszú x x x x

Az átemelők gépészeti és elektromos berendezései folyamatosan avulnak, a felújítás 
időszerűvé válik.

Szennyvízátemelők gépészeti és elektromos berendezéseinek 
felújítása (4 db)

Nincs változás

16. Szennyvízátemelők vezérlésének felújítása II. ütem nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

26 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2033 2036 hosszú x x x x

A berendezés alkatrészei elhasználódnak, a megfelelő működés érdekében a felújítás 
szükségszerű.

Szennyvízátemelők vezérlésének felújítása I. ütem

17. Szennyvíztisztító telepi légfúvó berendezések felújítása nem
Fegyvernek Város 
Önkormányzata

3 000
nincs megállapított 

használati díj, forráshiány
2033 2033 hosszú x

A légfúvó berendezések a folyamatos üzem miatt elhasználódnak, a felújítás szükségessé 
válik.

Légfúvó berendezések felújítása. Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 18 100 0

II. ütem 73 100 0

III. ütem 124 000 0

Használati díj: eFt
Fegyvernek:

Gördülő fejlesztési terv a 2022- 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
3 4 5

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
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ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21-16647-1-001-00-00

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho
sszú)

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata

6 7 8 10 11 Változás az előző GFT-hez viszonyítva12 13 14 15 Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása



Meghatalmazás 
 
 
…………………………………. Önkormányzata (székhely: ………………………………., 
adószám: …………. ) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* - 
meghatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót,  
hogy a 11-16647-1-001-00-02 vkr. kóddal rendelkező FE-IV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2022-2036 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv 
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a 
benyújtással kapcsolatos eljárásban …………………………… Önkormányzata helyett és 
nevében teljes körűen eljárjon. 
A meghatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kelt: Szolnok, 2021. ………….……….. 
 
 
____________________________ 
…………………. Önkormányzata 
             meghatalmazó 
                képviseli:  
             …………….. 
             polgármester 
 
A meghatalmazást elfogadom:  
  
 
 
________________________________  
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
              meghatalmazott  
képviseli: Bakondi György Patrik 
                vezérigazgató  
 
 
 
Tanú1: ……………………………...........      Tanú2: ………………………………………. 
Lakcím: …………………………………….     Lakcím: …………………………………….. 
Aláírás: ……………………………………..    Aláírás: ……………………………….……… 
 
 
 
*: a megfelelő aláhúzandó 



Meghatalmazás 
 
 
…………………………………. Önkormányzata (székhely: ………………………………., 
adószám: …………. ) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* - 
meghatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót,  
hogy a 21-16647-1-001-00-00 vkr. kóddal rendelkező FE-SZV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2022-2036 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv 
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a 
benyújtással kapcsolatos eljárásban …………………………… Önkormányzata helyett és 
nevében teljes körűen eljárjon. 
A meghatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kelt: Szolnok, 2021. ………….……….. 
 
 
____________________________ 
…………………. Önkormányzata 
             meghatalmazó 
                képviseli:  
             …………….. 
             polgármester 
 
A meghatalmazást elfogadom:  
  
 
 
________________________________  
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
              meghatalmazott  
képviseli: Bakondi György Patrik 
                vezérigazgató  
 
 
 
Tanú1: ……………………………...........      Tanú2: ………………………………………. 
Lakcím: …………………………………….     Lakcím: …………………………………….. 
Aláírás: ……………………………………..    Aláírás: ……………………………….……… 
 
 
 
*: a megfelelő aláhúzandó 




