
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. február 26-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
26/2015.(II.26.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékletét 
képező dokumentumban szereplő változtatásokkal, kiegészítésekkel fogadja el a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. 

2.) Az 1.) pont szerint átdolgozott fejlesztési terv végrehajtása során minden egyes 
tevékenységet külön-külön el kell fogadtatni a Képviselőtestülettel. 

 
Erről értesül:   1. Tatár László polgármester 

2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselő testület tagjai 
4. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

 
      Kmft. 
 
 
Tatár László sk.       Buzás Istvánné dr. sk. 
Polgármester         jegyző 
 
 
     Ambrus Dénes sk. 
     Jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2015. február 27. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
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26/2015.(II.26.) sz. határozat melléklete 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. § (1) értelmében, a 

víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés 
szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint 
beruházási tervből áll. 

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő 
felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és 
pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az 
üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási 
feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével. 
 

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV 
 

I. ÜTEM 
 
2015. évben tervezett felújítások és pótlások 
 
Rövidtávú felújítási és pótlási terv: 
 
Ivóvíz 

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi 
létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

FE-IV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási 

kényszer. Tartalék 
keret. 

Nem 1.000.000.-Ft 

2015. évi bérleti 
díj 

+ egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV 

Évente 50 db tolózár 
műszaki állapota és 

kora miatt a 
szakaszolhatóság 

érdekében folyamatos 
cserére van szükség 

Nem 3.000.000.-Ft 
egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

ÉCS 

 
Szennyvíztisztítás 
 

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi 
létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

 
FE-SZV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási 

kényszer. Tartalék 
keret. 

 
Nem 

 
400.000.-Ft 

 
 
Egyéb forrás 
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2015. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:   1.400.000.-Ft 
Aktualizálni  
 

II. ÜTEM 
 
2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások 
Középtávú felújítási és pótlási terv: 
Ivóvíz 

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi 
létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

FE-IV 

50 m3-es víztorony 
víztér festésének és a 

szár külső-belső 
festésének elvégzése 

(A megnevezés az 
excel táblázatban 

lévőtől eltér) A 
víztorony 100m3-es, 

melynek teljes 
felújítása 2010. évben 

történt. Nem 
javasoljuk a 

középtávú fejlesztések 
közötti 

megvalósítását. 

Nem 600.000.-Ft 

2016.-2019. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

FE-IV 

12 db közkifolyó 
javítása, illetve cseréje 

Csak a 8 db 
vízmintavételi pont  

esetében értünk egyet 
a munkák 

elvégzésével 

Nem 
1.500.000.-Ft 

Költség 
arányosítva 

2016.-2019. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV 

szénszűrő töltet, 
homokszűrő töltet 

csere 
A rendszerben 

tudomásunk szerint 
nincs szénszűrő 

Nem 
6.000.000.-Ft 

Költség 
arányosítva 

2016.-2019. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV 

Évente 120 db tolózár 
műszaki állapota és 

kora miatt a 
szakaszolhatóság 

érdekében folyamatos 
cserére van szükség 
2016-2018. években 

Nem 7.200.000.-Ft 
egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

ÉCS 

 
 
Szennyvízelvezetés 
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 Szennyvízcsatorna (gravitációs) 
 
 
Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi 
létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

 
FE-SZV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási 

kényszer. Tartalék 
keret. 

 
Nem 

 
500.000.-Ft 

 

 
Egyéb forrás 

 
 
2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:  8.600.000.-Ft 
Aktualizálni 
 
 

III. ÜTEM 
 
2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások 
 
Hosszú távú felújítási és pótlási terv: 
Ivóvíz 

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi 
létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

FE-IV 

50 db tolózár műszaki 
állapota és kora miatt a 

szakaszolhatóság 
érdekében folyamatos 
cserére van szükség 

Nem 3.000.000.-Ft 

2020.-2029. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV 100 db tűzcsap cseréje 
modern föld felettire Nem 20.000.000.-Ft 

2020.-2029. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

ÉCS) 

FE-IV AC csövek ütemezett 
cseréje 

Nem 
Igen 46.000.000.-Ft 

2020.-2029. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV kút felújítás 
Nincs konkrétum! Nem 4.000.000.-Ft 

2020.-2029. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

ÉCS) 
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Szennyvíz 
Vkr. 

azonosító 
Felújítás és pótlás 

megnevezése 
Vízjogi 

létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

 
FE-SZV 

Szennyvíz átemelő 
felújítás Kossuth út, 
Szegfű út, Angolkert 

út 

 
Nem 

 
3.000.000.-Ft 

 
Pályázati forrás 

FE-SZV 
 

Szennyvíz csatorna 
rekonstrukció 500 fm 

 
Nem 

 
10.000.000.-Ft 

 
Pályázati forrás 

 
FE-SZV 

Szennyvíz átemelő 
felújítás Tulipán út, 

Ady E. út 

 
Nem 

 
2.000.000.-Ft 

 
Pályázati forrás 

 
FE-SZV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási 

kényszer. Tartalék 
keret. 

 
Nem 

 
1.000.000.-Ft 

 

 
Egyéb forrás 

 

 
 
2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:          89.000.000.-Ft 
 
 

BERUHÁZÁSI TERV 
 

I. ÜTEM 
 
Rövidtávú beruházási terv 
 
2015. évben tervezett beruházások: 
Ivóvíz 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás 
megnevezése 

Vízjogi 
létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

FE-IV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási 

kényszer. Tartalék 
keret. 

Nem 1.000.000.-Ft 

2015. évi bérleti 
díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

ÉCS 

 
2015. évben tervezett beruházások összesen:   1.000.000.-Ft 
 

II. ÜTEM 
 
Középtávú beruházási terv: 
 
2016.-2019. évben tervezett beruházások: 
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Hálózat körösítés 
 
Ivóvíz 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás megnevezése Vízjogi 
létesítési 
engedély 

Tervezett 
nettó összeg 

Javasolt forrás 

FE-IV 
Hálózat körösítés 

Sallai út-Gorkij Boróka 
út 160 fm 

Nem 
Véleményünk 

szerint 
engedélyköteles 

2.080.000.-Ft 

2016.-2019. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV 
Hálózat körösítés 
Sallai Lelovich út-
Frankel út 140 fm 

Nem 
Véleményünk 

szerint 
engedélyköteles 

1.820.000.-Ft 

2016.-2019. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV 

Hálózat körösítés 
Angolkert út-

Felszabadulás Szent 
Erzsébet út 730 fm 

Nem 
Véleményünk 

szerint 
engedélyköteles 

9.490.000.-Ft 

2016.-2019. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV 
Hálózat körösítés 

Kossuth L.-Hársfa út 
150 fm 

Nem 
Véleményünk 

szerint 
engedélyköteles 

1.950.000.-Ft 

2016.-2019. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV 
Hálózat körösítés 

Rákóczi F.-Mező I. 
Kápolna út 150fm 

Nem 
Véleményünk 

szerint 
engedélyköteles 

1.950.000.-Ft 

2016.-2019. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV 

Hálózat körösítés 
Felszabadulás Szent 

Erzsébet-Damjanich út 
240 fm 

Nem 
Véleményünk 

szerint 
engedélyköteles 

3.120.000.-Ft 

2016.-2019. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

ÉCS 

FE-IV 
Hálózat körösítés 

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

Igen ??????????? 
Ft 

egyéb forrás  
(pl. pályázat) 

ÉCS) 
 
Szennyvízelvezetés 
 Szennyvízátemelők 
  Gép, berendezés 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás 
megnevezése 

Vízjogi 
létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

 
FE-SZV 

Szennyvíz átemelő 
2db tartalékszivattyú 

beszerzése 

 
Nem 

 
3.000.000.-Ft 

 
Egyéb forrás 
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Az aknákban terv 
szerint duplán 

kerültek beépítésre a 
szivattyúk, egy üzemi 
egy állandó tartalék. 

A 11 db aknában 
összesen 22 db 
szivattyú került 

beépítésre. Nincs 
szükség ezen felül 
tartalék szivattyúk 

beszerzésére. A 
szükség szerinti 

felújítás, vagy csere 
indokolt esetben 

tervezhető 
 
2016.-2019. évben tervezett beruházások összesen:  23.410.000.-Ft  
Aktualizálni 
 

III.  ÜTEM 
 
Hosszú távú beruházási terv: 
 
2020.-2029. évben tervezett beruházások: 
 
Szennyvízelvezetés 
 Szennyvízátemelők 
  Gép, berendezés 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

 
FE-SZV 

Szennyvíz átemelő 4 
db tartalékszivattyú 

beszerzése 
Az aknákban terv 

szerint duplán 
kerültek beépítésre a 
szivattyúk, egy üzemi 
egy állandó tartalék. 

A 11 db aknában 
összesen 22 db 
szivattyú került 

beépítésre. Nincs 
szükség ezen felül 
tartalék szivattyúk 

beszerzésére. A 
szükség szerinti 

felújítás, vagy csere 
indokolt esetben 

 
Nem 

 
6.000.000.-Ft 

 
Egyéb forrás 
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tervezhető 
 
 
2020.-2029. évben tervezett beruházások összesen:  6.000.000.-Ft 
 
Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2015.-2029.: 129.410.000.-Ft 
Aktualizálni 
 
Tervezett bérleti díj (2015.-2029.):      33.000.000.-Ft 
Nem releváns 


