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Szolnok, 2015. augusztus 23. 



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 
 
2017. 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 

SZAJ-IV Tartalék keret. Nem 562.000.-Ft 
2017. évi bérleti 

díj 
 

 
 
Szennyvíz 
 
 

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

SZAJ-SZV 

Előre nem látható 
események miatt, 

váratlanul jelentkező 
felújítási, pótlási 

kényszer. Tartalék keret. 

Nem 600.000.-Ft 
2017. évi bérleti 

díj 
 

 
 
 
2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:    1.162.000.-Ft 
 
 
 
 
 



II.  ÜTEM 
 
2018.-2021. 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 

SZAJ-IV 
50 m3-es víztorony 
vízterének felújítása 

Nem 600.000.-Ft 

2018.-2021 
. évi bérleti díj 
+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

SZAJ-IV 
2 db 150 m3-es térszinti 
tároló felülvizsgálata 

Nem 5.000.000.-Ft 

2018.-2021 
. évi bérleti díj 
+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

SZAJ-IV 
Gárdonyi út 

190 fm 75-ös PVC cső 
cseréje KPE csőre 

Nem 2.470.000.-Ft 

2018.-2021. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

SZAJ-IV 
Zrínyi út 

190 fm 75-ös PVC cső 
cseréje KPE csőre 

Nem 2.470.000.-Ft 

2018.-2021. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

SZAJ-IV 
Bocskai út 

190 fm 75-ös PVC cső 
cseréje KPE csőre 

Nem 2.470.000.-Ft 

2018.-2021. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

SZAJ-IV 
Hunyadi út 

190 fm 75-ös PVC cső 
cseréje KPE csőre 

Nem 2.470.000.-Ft 

2018.-2021. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

 
Szennyvíz 
 

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

SZAJ-SZV 
2 db szennyvízátemelő 

felújítása 
Nem 1.000.000.-Ft 

2018.-2021. évi 
bérleti díj 

+egyéb forrás 

SZAJ-SZV 
szennyvíz átemelőknél 
elektromos szekrények 

felújítása 
Nem 2.000.000.-Ft 

2018.-2021. évi 
bérleti díj 

+egyéb forrás 
 
 
2018.-2021. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:   18.480.000.-Ft 
 
 
 
 
 
 



III.  ÜTEM 
 
2022.-2031. 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 

SZAJ-IV 

50 db tolózár műszaki 
állapota és kora miatt a 

szakaszolhatóság 
érdekében folyamatos 
cserére van szükség 

Nem 3.000.000.-Ft 

2022.-2031. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

SZAJ-IV 
18 db tűzcsap cseréje 
modern föld felettire 

Nem 3.600.000.-Ft 

2022.-2031 
. évi bérleti díj 
+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

 
2022.-2031. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:   6.600.000.-Ft 
 
 
 

BERUHÁZÁSI TERV 
 
 

I.  ÜTEM 
 
Rövidtávú beruházási terv 
 
2017. évben tervezett beruházások: 
 
Ivóvíz 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett nettó 
összeg 

Javasolt forrás 

SZAJ-IV Tartalék keret. Nem 562.000.-Ft 
2017. évi bérleti 

díj 
 

 
Szennyvíz 
 
 Vkr.  

azonosító 
Felújítás és pótlás 

megnevezése 
Vízjogi létesítési 

engedély 
Becsült nettó 

költség 
Javasolt forrás 

SZAJ-SZV Tartalék keret. Nem 700.000.-Ft 
2017. évi bérleti 

díj 
 

 
 
2017. évben tervezett beruházások összesen:      1.262.000.-Ft 
 
 
 



II.  ÜTEM 
 
Középtávú beruházási terv: 
 
2018.-2021. évben tervezett beruházások: 
 
Ivóvíz 
 

Vkr. 
azonosító 

Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési 
engedély 

Tervezett 
nettó összeg 

Javasolt forrás 

SZAJ-IV 
Mikszáth K. úton vezeték 

kiépítése 
560 fm 

Nem 7.300.000.-Ft 

2018.-2021. évi 
bérleti díj 

+ egyéb forrás 
(pl. pályázat) 

 
Szennyvíz 
 
 Vkr.  

azonosító 
Felújítás és pótlás 

megnevezése 
Vízjogi létesítési 

engedély 
Becsült nettó 

költség 
Javasolt forrás 

SZAJ-SZV 
2 db szennyvízátemelő 

felújítása 
Nem 2.000.000.-Ft 

2018.-2021. évi 
bérleti díj 

+egyéb forrás 

SZAJ-SZV 
szennyvíz átemelőknél 
aknafedlapok cseréje 

Nem 800.000.-Ft 
2018.-2021. évi 

bérleti díj 
+egyéb forrás 

 
 
2018.-2021. évben tervezett beruházások összesen:    10.100.000.-Ft 
 
 
 

III.  ÜTEM 
 
Hosszútávú beruházási terv: 
 
2022.-2031. évben tervezett beruházások: 
 
 

Vkr. 
azonosító 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Becsült nettó 
költség 

Javasolt forrás 

SZAJ-SZV 

gravitációs csövek 
cseréje KG PVC csőre a 

lejtési hibák 
megszüntetése végett 

 (Hunyadi út) 
100 fm 

Nem 4.000.000.-Ft 
2022.-2031. évi 

bérleti díj 
+egyéb forrás 

SZAJ-SZV 

gravitációs csövek 
cseréje KG PVC csőre a 

lejtési hibák 
megszüntetése végett 

 (Rózsa F. út) 
150 fm 

Nem 6.000.000.-Ft 
2022.-2031. évi 

bérleti díj 
+egyéb forrás 

 
2022.-2031. évben tervezett beruházások összesen:    10.000.000.-Ft 



 
 
 
Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2017.-2031.:  47.604.000.-Ft 
 
Tervezett bérleti díj (2017.-2031.):      49.500.000.-Ft 


