
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 31-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
34/2016.(III.31.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó 
2016-2030. évi 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 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi 
közműveire vonatkozó 2016-2030. évi gördülő fejlesztési tervét elfogadja. 
 

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

 
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 

 
Kmft. 

 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
     dr. Bognár Zoltán sk. 
          jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2016. április 01. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34/2016.(III.31.) sz. határozat melléklete 
 

 

 

 

FEGYVERNEK TELEPÜLÉS VÍZIKÖZMŰVEINEK 
GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE 

2016-2030. 

 

 

Ellátásért felelős megnevezése: 

Fegyvernek Város Önkormányzata 

5231 Fegyvernek, 

Szent Erzsébet út 171. 

 

 

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

5000 Szolnok, 

Kossuth Lajos út 5. 

 

 

 

 

Szolnok, 2016. március 17. 

 

 



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 

 
2016. évben tervezett felújítások és pótlások 
 
Rövidtávú felújítási és pótlási terv: 
 
Ivóvíz szolgáltatás 
 

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 500.000.-Ft 

  
2016. évi 

amortizáció 
 

 
 
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 

 
500.000.-Ft 

 
2016. évi 

amortizáció  
 

 
2016. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:    1.000.000.-Ft 
 
 
 
 
 



 
 

II. ÜTEM 

2017.-2020. évben tervezett felújítások és pótlások 

 

Középtávú felújítási és pótlási terv: 
 
 
Ivóvíz szolgáltatás 
 

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

FE-IV 
1 db 200 m3-es térszinti 

tároló külső-belső 
festésének elvégzése 

Nem 300.000.-Ft 
2017-2020. évi 
amortizáció + 

pályázat 

FE-IV 8 db közkifolyó javítása, 
illetve cseréje Nem 800.000.-Ft 

2017-2020. évi 
amortizáció + 

pályázat 

FE-IV 

50db tolózár műszaki 
állapota és kora miatt a 

szakaszolhatóság 
érdekében folyamatos 
cserére van szükség 

 

Nem 3.000.000.-Ft 
2017-2020. évi 
amortizáció + 

pályázat 

 
 
Szennyvízelvezetés 
 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 

 
800.000.-Ft 

 

 
2017-2020. évi 
amortizáció + 

pályázat 

 
 
2017.-2020. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:    4.900.000.-Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. ÜTEM 

 
2021.-2030. évben tervezett felújítások és pótlások 
 
Hosszú távú felújítási és pótlási terv: 
 
Ivóvíz szolgáltatás 
 

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

FE-IV 

120 db tolózár műszaki 
állapota és kora miatt a 

szakaszolhatóság 
érdekében folyamatos 
cserére van szükség 

Nem 7.200.000.-Ft 
2021-2030. évi 
amortiztáció + 

pályázat 

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

2021-2030. évi 
amortiztáció + 

pályázat 

FE-IV AC csövek ütemezett 
cseréje Igen 46.000.000.-Ft Pályázat 

FE-IV 
4.sz. víztermelő kút 

felújítás Igen 4.000.000.-Ft 
2021-2030. évi 
amortiztáció + 

pályázat 
 
 
 
Szennyvízelvezetés 
 

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 

2021-2030. évi 
amortiztáció + 

pályázat 
 

FE-SZV 
 

Szennyvíz csatorna 
rekonstrukció 500 fm 

 
Igen 

 
10.000.000.-Ft 

 
2021-2030. évi 
amortiztáció + 

pályázat 
 

FE-SZV 
Szennyvíz átemelő 
felújítás Tulipán út, 

Ady E. út 

 
Nem 

 
2.000.000.-Ft 

 
2021-2030. évi 
amortiztáció + 

pályázat 
 

FE-SZV 
Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási 

kényszer. Tartalék keret. 

 
Nem 

 
1.200.000.-Ft 

 

 
2021-2030. évi 
amortiztáció + 

pályázat  

 



 
2021.-2030. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:             93.400.000.-Ft 
 
 
 
 

BERUHÁZÁSI TERV 
 

 
I. ÜTEM 

 
Rövidtávú beruházási terv 
 
2016. évben tervezett beruházások: 
 
Ivóvíz szolgáltatás 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

FE-IV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
beruházási kényszer. 

Tartalék keret. 

Nem 500.000.-Ft 
2016. évi 

amortizáció 

 
Szennyvízelvezetés 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

FE-SZV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
beruházási kényszer. 

Tartalék keret. 

Nem 500.000.-Ft 2016. évi 
amortizáció 

 
2016. évben tervezett beruházások összesen:      1.000.000.-Ft 
 

II. ÜTEM 

 
Középtávú beruházási terv: 
 
2017.-2020. évben tervezett beruházások: 
 
Ivóvíz szolgáltatás 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett 
nettó összeg 

Javasolt forrás 

FE-IV 
Hálózat körösítés 

Sallai út-Boróka út 160 fm Igen 2.080.000.-Ft 
2017-2020. évi 
amortizáció + 

pályázat 



FE-IV 
3. sz. 4. sz. kutaknál 

tartalék búvárszivattyú 
beszerzése 

Nem 600.000.-Ft 2017-2020. évi 
amortizáció 

FE-IV 
7. sz. 6. sz. kutaknál 

tartalék búvárszivattyú 
beszerzése 

Nem 600.000.-Ft 2017-2020. évi 
amortizáció 

FE-IV 
Hálózat körösítés 

Kossuth L.-Hársfa út 
150 fm 

Igen 1.950.000.-Ft 
2017-2020. évi 
amortizáció + 

pályázat 

FE-IV 
Hálózat körösítés 

Rákóczi F.-Kápolna út 
150fm 

Igen 1.950.000.-Ft 
2017-2020. évi 
amortizáció + 

pályázat 

FE-IV 
Hálózat körösítés 

Szent Erzsébet-Damjanich 
út 240 fm 

Igen 3.120.000.-Ft 
2017-2020. évi 
amortizáció + 

pályázat 

FE-IV 
Hálózat körösítés 

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

Igen 4.550.000.- Ft 
2017-2020. évi 
amortizáció + 

pályázat 
 
Szennyvízelvezetés 
 Szennyvízátemelők 
  Gép, berendezés 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

 
FE-SZV 

1 db tartalék Centrifuga 
feladó szivattyú 

beszerzése 

 
Nem 

 
1.000.000.-Ft 

2017-2020. évi 
amortizáció 

 
2017.-2020. évben tervezett beruházások összesen:              15.850.000.- Ft        
 
 

III.  ÜTEM 
 
Hosszú távú beruházási terv: 
 
2021.-2030. évben tervezett beruházások: 
 
Szennyvízelvezetés 
 Szennyvízátemelők 
  Gép, berendezés 
 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

 
FE-SZV 

1 db tartalék fölös iszap 
szivattyú beszerzése 

 
Nem 

 
1.000.000.-Ft 

 
2021-2030. évi 

amortizáció 
 
 



2021.-2030. évben tervezett beruházások összesen:    1.000.000.-Ft 
 
 
 
Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2016.-2030.:  117.150.000.- Ft 
           
 
Tervezett amortizáció (2016-2030):      1.131.887.910.-Ft 
Ivóvíz szolgáltatás és        41.389.245.- Ft  
Szennyvíz szolgáltatás megbontásban:      1.090.498.665.- Ft 

 
 

 

 


