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M U T A T Ó 
 

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2021. szeptember 2-i döntéséhez 

 
 

 
60/2021.(IX.02.) hat. a Képviselő-testület az ülés napirendjeire tett javaslatot 

elfogadta 
 
61/2021.(IX.02.) hat. Alattyán Község 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 
 
62/2021.(IX.02.) hat. Alattyán Község 2022-2036 tervezési időszakra vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 
 
63/2021.(IX.02.) hat. az Alattyáni Településfejlesztő Kft. működésével összefüggő 

döntésekről 
 
64/2021.(IX.02.) hat. az Alattyáni Településfejlesztő Kft. ügyvezetője lemondásának 

elfogadásáról és az új ügyvezető megválasztásáról 
 
65/2021.(IX.02.) hat. az Alattyán, Rakéta u. 3. sz. alatti ingatlan bérleti díjának újabb 

csökkentésére irányuló kérelem tárgyalásáról 
 
 
 
 
Készült 1 pld-ban 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Aktívszén szűrőtöltet csere 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: AL-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Alattyán vízmű, Alattyán ivóvízhálózat 
 

 
 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Alattyán vízmű: 
A vízműtelep az üzemelő 1 db mélyfúrású kútból nyeri a nyers vizet. A nyersvíz a tisztítási 
technológián keresztül jut a 100m3-es tárolóba. A tárolóból hálózati szivattyúk segítéségvel jut a 
hálózatra és a toronyba. 
Ivóvíz program keretében új víztisztítási technológiai sor került kiépítésre. 
A tisztítási folyamatban vas-mangán, ammónia, szerves anyag illetve arzénmentesítés megy végbe.  
A vízmű kapacitása 624 m3/d. A vízmű automatizált. 
 
3 db mélyfúrású kút (ebből 2 db tartalék) 
1 db vákuumos gáztalanító berendezés és reakciótartály 
1+1 db nyersvíz feladó szivattyú 
1 db vasszulfát adagoló berendezés 
1 db KMnO4 adagoló berendezés 
2 db vas- mangántalanító nyomás alatti szűrő 
2 db gravitációs KOI megkötő aktívszenes szűrő 
2 db gravitációs THM megkötő aktívszenes szűrő 
1+1 db előkezelt szűrtvíz feladó szivattyú 
1 db törésponti klórozó berendezés 
1 db utófertőtlenítő NaOCl adagoló berendezés 
2+1 db frekvenciaváltós hálózati és öblítő szivattyú 
1 db dekantáló medence 



 

- 3 - 

1 db iszapszikkasztó 
1 db 100 m3-es térszíni medence 
1 db 50m3-es víztorony 
 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú, Jászsági ivóvízminőség-javító Projekt keretén 
belül a vízkezelő berendezések teljes cseréje történt meg 2015-ben, mellyel párhuzamosan 
nyomásfokozó szivattyúk és egyéb vízgépészeti berendezések is beépítésre kerültek. 
 
Alattyán ivóvízhálózat: 
Az ivóvízhálózat egy része 1965-ben épült ki azbesztcement csőből. 1985-ben a hálózatbővítés 
során KM-PVC csövek kerültek megépítésre. 2015-ben további hálózatbővítés történ 115 fm 
hosszban D90 KPE csőanyag üzembe helyezésével. 
 
620 fm NA125 ac gerincvezeték 
946 fm NA63 ac gerincvezeték 
6396 fm NA80 ac gerincvezeték 
1249 fm NA50 hga gerincvezeték 
111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték 
661 fm D160 KM-PVC gerincvezeték 
6063 fm D90 KM-PVC gerincvezeték 
115 fm D90 KPE gerincvezeték 
214 fm D63- KM-PVC gerincvezeték 
4573 fm D50 KM-PVC gerincvezeték 
32 db tűzcsap 
 
A településen viszonylag ritkán fordul elő csőtörés, évi 5-10 db. A főként AC csőből épült hálózat 
bár fokozottan ki van téve a hőmérsékletváltozás okozta talajmozgások által keletkezett 
feszültségeknek, úgy tűnik ez a mozgás szűnni kezd az utóbbi időben. A KM-PVC vezetékeken nem 
jellemzőek a meghibásodások. 
A hálózaton részben tolózárakna, részben földalatti tolózár lett kiépítve, így a hálózat 
szakaszolhatósága megfelelő. A kiépített tolózár aknák állapota megfelelő. 
A településen altalaji és földfeletti tűzcsapok lettek telepítve, melyek jó állapotban vannak, könnyen 
hozzáférhetőek. A közkifolyók működése folyamatos, az átlagosnál nagyobb az igény a 
használatukra, még azokon a területeken is ahol a házi bekötések biztosítottak. 
 

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

Aktívszén szűrőtöltet csere 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Jászberény Üzemmérnökség 
Jász -Nagykun Szolnok megye 
Alattyán település                                                                                                             
AL-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
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Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2025. 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 

9 000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 9 000 

 
5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  

 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A töltetek elhasználódnak, aktívszén szűrőtöltetek cseréje a víztisztítás minőség javítása 
érdekében szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Aktívszén szűrőtöltet csere 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: AL-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Alattyán vízmű, Alattyán ivóvízhálózat 
 

 
 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Alattyán vízmű: 
A vízműtelep az üzemelő 1 db mélyfúrású kútból nyeri a nyers vizet. A nyersvíz a tisztítási 
technológián keresztül jut a 100m3-es tárolóba. A tárolóból hálózati szivattyúk segítéségvel jut a 
hálózatra és a toronyba. 
Ivóvíz program keretében új víztisztítási technológiai sor került kiépítésre. 
A tisztítási folyamatban vas-mangán, ammónia, szerves anyag illetve arzénmentesítés megy végbe.  
A vízmű kapacitása 624 m3/d. A vízmű automatizált. 
 
3 db mélyfúrású kút (ebből 2 db tartalék) 
1 db vákuumos gáztalanító berendezés és reakciótartály 
1+1 db nyersvíz feladó szivattyú 
1 db vasszulfát adagoló berendezés 
1 db KMnO4 adagoló berendezés 
2 db vas- mangántalanító nyomás alatti szűrő 
2 db gravitációs KOI megkötő aktívszenes szűrő 
2 db gravitációs THM megkötő aktívszenes szűrő 
1+1 db előkezelt szűrtvíz feladó szivattyú 
1 db törésponti klórozó berendezés 
1 db utófertőtlenítő NaOCl adagoló berendezés 
2+1 db frekvenciaváltós hálózati és öblítő szivattyú 
1 db dekantáló medence 
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1 db iszapszikkasztó 
1 db 100 m3-es térszíni medence 
1 db 50m3-es víztorony 
 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú, Jászsági ivóvízminőség-javító Projekt keretén 
belül a vízkezelő berendezések teljes cseréje történt meg 2015-ben, mellyel párhuzamosan 
nyomásfokozó szivattyúk és egyéb vízgépészeti berendezések is beépítésre kerültek. 
 
Alattyán ivóvízhálózat: 
Az ivóvízhálózat egy része 1965-ben épült ki azbesztcement csőből. 1985-ben a hálózatbővítés 
során KM-PVC csövek kerültek megépítésre. 2015-ben további hálózatbővítés történ 115 fm 
hosszban D90 KPE csőanyag üzembe helyezésével. 
 
620 fm NA125 ac gerincvezeték 
946 fm NA63 ac gerincvezeték 
6396 fm NA80 ac gerincvezeték 
1249 fm NA50 hga gerincvezeték 
111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték 
661 fm D160 KM-PVC gerincvezeték 
6063 fm D90 KM-PVC gerincvezeték 
115 fm D90 KPE gerincvezeték 
214 fm D63- KM-PVC gerincvezeték 
4573 fm D50 KM-PVC gerincvezeték 
32 db tűzcsap 
 
A településen viszonylag ritkán fordul elő csőtörés, évi 5-10 db. A főként AC csőből épült hálózat 
bár fokozottan ki van téve a hőmérsékletváltozás okozta talajmozgások által keletkezett 
feszültségeknek, úgy tűnik ez a mozgás szűnni kezd az utóbbi időben. A KM-PVC vezetékeken nem 
jellemzőek a meghibásodások. 
A hálózaton részben tolózárakna, részben földalatti tolózár lett kiépítve, így a hálózat 
szakaszolhatósága megfelelő. A kiépített tolózár aknák állapota megfelelő. 
A településen altalaji és földfeletti tűzcsapok lettek telepítve, melyek jó állapotban vannak, könnyen 
hozzáférhetőek. A közkifolyók működése folyamatos, az átlagosnál nagyobb az igény a 
használatukra, még azokon a területeken is ahol a házi bekötések biztosítottak. 
 

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

Aktívszén szűrőtöltet csere 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Jászberény Üzemmérnökség 
Jász -Nagykun Szolnok megye 
Alattyán település                                                                                                             
AL-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
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Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2030. 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 

18 000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 18 000 

 
5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  

 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A töltetek elhasználódnak, aktívszén szűrőtöltetek cseréje a víztisztítás minőség javítása 
érdekében szükséges. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

AC vezeték felújítása, rekonstrukciója 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: AL-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Alattyán vízmű, Alattyán ivóvízhálózat 
 

 
 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Alattyán vízmű: 
A vízműtelep az üzemelő 1 db mélyfúrású kútból nyeri a nyers vizet. A nyersvíz a tisztítási 
technológián keresztül jut a 100m3-es tárolóba. A tárolóból hálózati szivattyúk segítéségvel jut a 
hálózatra és a toronyba. 
Ivóvíz program keretében új víztisztítási technológiai sor került kiépítésre. 
A tisztítási folyamatban vas-mangán, ammónia, szerves anyag illetve arzénmentesítés megy végbe.  
A vízmű kapacitása 624 m3/d. A vízmű automatizált. 
 
3 db mélyfúrású kút  (ebből 2 db tartalék) 
1 db vákuumos gáztalanító berendezés és reakciótartály 
1+1 db nyersvíz feladó szivattyú 
1 db vasszulfát adagoló berendezés 
1 db KMnO4 adagoló berendezés 
2 db vas- mangántalanító nyomás alatti szűrő 
2 db gravitációs KOI megkötő aktívszenes szűrő 
2 db gravitációs THM megkötő aktívszenes szűrő 
1+1 db előkezelt szűrtvíz feladó szivattyú 
1 db törésponti klórozó berendezés 
1 db utófertőtlenítő NaOCl adagoló berendezés 
2+1 db frekvenciaváltós hálózati és öblítő szivattyú 
1 db dekantáló medence 
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1 db iszapszikkasztó 
1 db 100 m3-es térszíni medence 
1 db 50m3-es víztorony 
 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú, Jászsági ivóvízminőség-javító Projekt keretén 
belül a vízkezelő berendezések teljes cseréje történt meg 2015-ben, mellyel párhuzamosan 
nyomásfokozó szivattyúk és egyéb vízgépészeti berendezések is beépítésre kerültek. 
 
Alattyán ivóvízhálózat: 
Az ivóvízhálózat egy része 1965-ben épült ki azbesztcement csőből. 1985-ben a hálózatbővítés 
során KM-PVC csövek kerültek megépítésre. 2015-ben további hálózatbővítés történ 115 fm 
hosszban D90 KPE csőanyag üzembe helyezésével. 
 
620 fm NA125 ac gerincvezeték 
946 fm NA63 ac gerincvezeték 
6396 fm NA80 ac gerincvezeték 
1249 fm NA50 hga gerincvezeték 
111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték 
661 fm D160 KM-PVC gerincvezeték 
6063 fm D90 KM-PVC gerincvezeték 
115 fm D90 KPE gerincvezeték 
214 fm D63- KM-PVC gerincvezeték 
4573 fm D50 KM-PVC gerincvezeték 
32 db tűzcsap 
 
A településen viszonylag ritkán fordul elő csőtörés, évi 5-10 db. A főként AC csőből épült hálózat 
bár fokozottan ki van téve a hőmérsékletváltozás okozta talajmozgások által keletkezett 
feszültségeknek, úgy tűnik ez a mozgás szűnni kezd az utóbbi időben. A KM-PVC vezetékeken nem 
jellemzőek a meghibásodások. 
A hálózaton részben tolózárakna, részben földalatti tolózár lett kiépítve, így a hálózat 
szakaszolhatósága megfelelő. A kiépített tolózár aknák állapota megfelelő. 
A településen altalaji és földfeletti tűzcsapok lettek telepítve, melyek jó állapotban vannak, könnyen 
hozzáférhetőek. A közkifolyók működése folyamatos, az átlagosnál nagyobb az igény a 
használatukra, még azokon a területeken is ahol a házi bekötések biztosítottak. 
 

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

Azbesztcement vezeték rekonstrukciója, cseréje korszerű KPE csővezetékre.  
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Jászberény Üzemmérnökség 
Jász -Nagykun Szolnok megye 
Alattyán település                                                                                                             
AL-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
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Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2024. év 
 

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt) 
 

    A feladat nem engedélyköteles. 
 

Munka szakági 
besorolása 

Tervezett költség (nettó eFt) 
  

Vízműépítés 7 750 

Szerkezetépítés  

Épületgépészet  

Gép, 
irányítás-technikai 
technológiai szerelés 

 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 7 750 

 
5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  

 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Az azbesztcement vezetékszakasz elavult, elengedhetetlen a régi AC vezeték cseréje Szent István 
úton. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

AC vezeték felújítása tervezés 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: AL-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Alattyán vízmű, Alattyán ivóvízhálózat 
 

 
 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Alattyán vízmű: 
A vízműtelep az üzemelő 1 db mélyfúrású kútból nyeri a nyers vizet. A nyersvíz a tisztítási 
technológián keresztül jut a 100m3-es tárolóba. A tárolóból hálózati szivattyúk segítéségvel jut a 
hálózatra és a toronyba. 
Ivóvíz program keretében új víztisztítási technológiai sor került kiépítésre. 
A tisztítási folyamatban vas-mangán, ammónia, szerves anyag illetve arzénmentesítés megy végbe.  
A vízmű kapacitása 624 m3/d. A vízmű automatizált. 
 
3 db mélyfúrású kút  (ebből 2 db tartalék) 
1 db vákuumos gáztalanító berendezés és reakciótartály 
1+1 db nyersvíz feladó szivattyú 
1 db vasszulfát adagoló berendezés 
1 db KMnO4 adagoló berendezés 
2 db vas- mangántalanító nyomás alatti szűrő 
2 db gravitációs KOI megkötő aktívszenes szűrő 
2 db gravitációs THM megkötő aktívszenes szűrő 
1+1 db előkezelt szűrtvíz feladó szivattyú 
1 db törésponti klórozó berendezés 
1 db utófertőtlenítő NaOCl adagoló berendezés 
2+1 db frekvenciaváltós hálózati és öblítő szivattyú 
1 db dekantáló medence 
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1 db iszapszikkasztó 
1 db 100 m3-es térszíni medence 
1 db 50m3-es víztorony 
 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú, Jászsági ivóvízminőség-javító Projekt keretén 
belül a vízkezelő berendezések teljes cseréje történt meg 2015-ben, mellyel párhuzamosan 
nyomásfokozó szivattyúk és egyéb vízgépészeti berendezések is beépítésre kerültek. 
 
Alattyán ivóvízhálózat: 
Az ivóvízhálózat egy része 1965-ben épült ki azbesztcement csőből. 1985-ben a hálózatbővítés 
során KM-PVC csövek kerültek megépítésre. 2015-ben további hálózatbővítés történ 115 fm 
hosszban D90 KPE csőanyag üzembe helyezésével. 
 
620 fm NA125 ac gerincvezeték 
946 fm NA63 ac gerincvezeték 
6396 fm NA80 ac gerincvezeték 
1249 fm NA50 hga gerincvezeték 
111 fm D110 KM-PVC gerincvezeték 
661 fm D160 KM-PVC gerincvezeték 
6063 fm D90 KM-PVC gerincvezeték 
115 fm D90 KPE gerincvezeték 
214 fm D63- KM-PVC gerincvezeték 
4573 fm D50 KM-PVC gerincvezeték 
32 db tűzcsap 
 
A településen viszonylag ritkán fordul elő csőtörés, évi 5-10 db. A főként AC csőből épült hálózat 
bár fokozottan ki van téve a hőmérsékletváltozás okozta talajmozgások által keletkezett 
feszültségeknek, úgy tűnik ez a mozgás szűnni kezd az utóbbi időben. A KM-PVC vezetékeken nem 
jellemzőek a meghibásodások. 
A hálózaton részben tolózárakna, részben földalatti tolózár lett kiépítve, így a hálózat 
szakaszolhatósága megfelelő. A kiépített tolózár aknák állapota megfelelő. 
A településen altalaji és földfeletti tűzcsapok lettek telepítve, melyek jó állapotban vannak, könnyen 
hozzáférhetőek. A közkifolyók működése folyamatos, az átlagosnál nagyobb az igény a 
használatukra, még azokon a területeken is ahol a házi bekötések biztosítottak. 
 

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

AC vezeték felújítására kiviteli terv készítése. 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
 

3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Jászberény Üzemmérnökség 
Jász -Nagykun Szolnok megye 
Alattyán település                                                                                                             
AL-IV megnevezésű víziközmű-rendszer 
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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 

 

Mérnöki szolgáltatás 1 500 

Összesen: 1 500 

 
5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  

 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Az azbesztcement vezetékszakasz elavult, elengedhetetlen a régi AC vezeték cseréje Szent István 
úton. 



NYILATKOZAT 
 GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL 

 

A 11-25265-1-001-00-01 kóddal rendelkező AL-IV megnevezésű víziközmű-
rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer 
esetében a 2022-2036 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) 
vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok 
miatt. 

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan 
településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak 
megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai 
átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz 
szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj 
teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.  

 

 

Alattyán, …………... 

 

 

      ____________________________ 

      Alattyán Község Önkormányzata 



 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

 

 GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL 

 

 

A 11-25265-1-001-00-01 vkr. kóddal rendelkező AL-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 

Alattyán Község Önkormányzata 

 





3. melléklet

Tervezett 

nettó költség
Tervezett időtáv

1. Nincs tervezett feladat
Alattyán Község 

Önkormányzata
0 2022. január 2022. december rövid x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

2. Nincs tervezett feladat
Alattyán Község 

Önkormányzata
0 2023 2026 közép x x x x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

3. Nincs tervezett feladat
Alattyán Község 

Önkormányzata
0 2027 2036 hosszú x x x x x x x x x x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve 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 0 0

III. ütem 0 0

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

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-25265-1-001-00-01

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 36600/3194-18/2016.ált.
Alattyán Község 

Önkormányzata
816 használati díj 2022. január 2022. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Alattyán Község 

Önkormányzata
3 264 használati díj 2023 2026 közép x x x x Nincs változás

3. AC vezeték felújítása. Kiviteli terv készítése. nem
Alattyán Község 

Önkormányzata
1 500 Forráshiány 2023 2023 közép x

Az azbesztcement vezetékszakasz elavult, elengedhetetlen a régi ac vezeték

cseréje (Szent István út)

Azbesztcement vezeték cseréje korszerű KPE csőanyagra. Kiviteli terv 

készítése. Vízjogi engedélyeztetés, ha szükséges.
Nincs változás

4. AC vezeték felújítása. Kivitelezés. nem
Alattyán Község 

Önkormányzata
7 750 Forráshiány 2024 2024 közép x

Az azbesztcement vezetékszakasz elavult, elengedhetetlen a régi ac vezeték

cseréje (Szent István út)
Azbesztcement vezeték cseréje korszerű KPE csőanyagra. Nincs változás

5. Aktívszén szűrőtöltet csere nem
Alattyán Község 

Önkormányzata
9 000 Forráshiány 2025 2025 közép x A töltetek elhasználódnak, cseréjük a tisztítás érdekében szükséges. Aktívszén szűrőtöltet csere. Nincs változás

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Alattyán Község 

Önkormányzata
8 160 használati díj 2027 2036 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

7. Aktívszén szűrőtöltet csere nem
Alattyán Község 

Önkormányzata
18 000 Forráshiány 2030 2035 hosszú x x A töltetek elhasználódnak, cseréjük a tisztítás érdekében szükséges. Aktívszén szűrőtöltet csere. új tétel

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 816 816

II. ütem 21 514 3 264

III. ütem 26 160 8 160

Használati díj: eFt

Alattyán: 816

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Alattyán Község Önkormányzata

6 7 8 10 115

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-25265-1-001-00-01

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
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



Meghatalmazás 
 
 
…………………………………. Önkormányzata (székhely: ………………………………., 
adószám: …………. ) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* - 
meghatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót,  
hogy a 11-25265-1-001-00-01 vkr. kóddal rendelkező AL-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, ………….……….. 
 
 
____________________________ 
…………………. 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 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Gépirács felújítása 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: AL-SZV 
A víziközmű-rendszer részei: Alattyán szennyvíztisztító telep, Alattyán csatornahálózat 
 

 
 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Alattyán szennyvíztisztító telep: 
Az Alattyán szennyvíztisztító telep 250 m3/d, 2500 LEÉ kapacitású, 2007-ben létesült. A tisztított 
szennyvíz befogadója a Zagyva folyó bal partja, parti bevezetéssel. A biológiai tisztítást két, 
szakaszos működésű (SBR) eleven-iszapos reaktor végzi. A szennyvíztisztítási technológia monolit 
vasbeton medencékben nyert elhelyezést. Az SBR reaktorokon kívül a telep kiegyenlítő, sűrítő és 
fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. Az összes reaktor fedett kivitelben valósult meg. A 
kiegyenlítő-, sűrítő-, fertőtlenítő medence felett helyezkedik el a technológiai gépház és a szociális 
blokk. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítés után víztelenítésre kerül. 
 
technológiai gépház: gépi rács IR-0,7/0,5, Robox SRB 35/2P légfúvók, szalagszűrő prés 
kiegyenlítő medence 
2 db SBR eleveniszapos reaktor 
fölösiszap sűrítő 
fertőtlenítő- végátemelő medence (1+1 búvárszivattyú) 
tisztított szennyvíz nyomóvezeték   
 
A szennyvíztisztító telep 2007-ben létesült. Az építészet a korának megfelelő állapotban van, jól 
karbantartott. 
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A gépészet több helyen erősen korrodált, amely többnyire azért van, mert olyan eszközök kerültek 
telepítésre, melyek nem megfelelőek az adott helyre, nem megfelelő abba a nedves környezetbe. A 
kapcsolószekrényeknél ez halmozottan is előkerül, hiszen a vízzáróság miatt a szekrényben kiépített 
villamos berendezések is korrodálhatnak, amely már üzemzavarhoz is vezethet. 
Az elmúlt 5 évben a rendszeres karbantartáson kívül nem történt beruházás. 
 
Alattyán csatornahálózat: 
A település csatorna hálózata alapvetően vákuumos üzemű és elválasztott rendszerű. A 
szennyvízelvezető rendszer az Alattyánhoz tartozó ingatlanok vízelvezetését biztosítja. A 
településen két vákuum gépház üzemel, melyek összegyűjtik a vákuum hálózaton keresztül a 
bekötővezetékekről érkező szennyvizet, és továbbítják a szennyvíztelep felé. A teljes hálózat és a 
vákuumgépházak is 2007-ben lettek létesítve. A vákuumaknákig a gravitációs gerincvezetékek DN 
110 és DN 160 KG-PVC csövekből készültek. A telkekről történő kiállások DN 110 átmérővel 
készültek. A hálózat vákuumos vezetékei KPE csőből készültek. A településen vákuum aknák lettek 
telepítve, melyekben VALVAC-2 vákuum szelepek lettek beépítve. Ezek jellemzően műanyag 
aknák. 
 
11880 fm D 110 KPE vákuumvezeték 
3894 fm D 125 KPE vákuumvezeték 
238 fm D 160 KPE vákuumvezeték 
3129 fm D 90 KPE vákuumvezeték 
16053 fm D 110/160 KG-PVC bekötővezeték 
2 db vákuum gépház (monolit vasbeton aknában, 10 m3-es vákuum tartállyal, 1+1 db NASH–
VECTRA XL 35 vákuum szivattyúval, 1+1 db FLYGT CT 3085 MT 434 szennyvízszivattyúval) 
299 db vákuumakna 
 
A csatornahálózat 2007-ben létesült. A hálózaton a probléma fő oka nem a dugulás, hanem a 
vákuumszelepek meghibásodása. A szelepek meghibásodása egyre emelkedik az idő arányában. 
Továbbá az aknáknál fordul elő olyan probléma, hogy azokon a helyeken, ahol közel van az akna 
gépjármű forgalomra használt utakhoz, és az akna fedlapja nincs betonnal kiöntve, ott az akna 
eldeformálódott, és ez nagyon megnehezíti a szerelést. 
A gépház építészeti állapota nagyon leromlott, Bár a karbantartások el lettek végezve, a szennyvíz 
különleges, maró hatású gőze tönkre teszi az épületet és a gépészetet egyaránt. Több helyen erősen 
korrodálnak a gépek fémrészei, a gépházban víz van, ami szintén nem tesz jót a gépeknek és 
balesetveszélyes is. 
Villamos kapcsolószekrény belső berendezései jó állapotban vannak és funkcionálisan is 
megfelelően működnek. 
A gépészet a folyamatos párás környezet miatt fokozatosan romlik, és egyre jobban láthatóak rajta 
a korrózió jelei. 
 

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

A telepen üzemelő gépi rács szakcéggel történő felújítása kerül elvégzésre. 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
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3. A munkavégzés helye 

 
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Jászberény Üzemmérnökség 
Jász -Nagykun Szolnok megye 
Alattyán település                                                                                                             
AL-SZV 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 

3 000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 3 000 

 
5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  

 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A gépi rács műszaki elhasználódottsága miatt, az üzembiztonság érdekében a felújítása 
szükségszerű. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Vákum gépház  
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: AL-SZV 
A víziközmű-rendszer részei: Alattyán szennyvíztisztító telep, Alattyán csatornahálózat 
 

 
 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Alattyán szennyvíztisztító telep: 
Az Alattyán szennyvíztisztító telep 250 m3/d, 2500 LEÉ kapacitású, 2007-ben létesült. A tisztított 
szennyvíz befogadója a Zagyva folyó bal partja, parti bevezetéssel. A biológiai tisztítást két, 
szakaszos működésű (SBR) eleven-iszapos reaktor végzi. A szennyvíztisztítási technológia monolit 
vasbeton medencékben nyert elhelyezést. Az SBR reaktorokon kívül a telep kiegyenlítő, sűrítő és 
fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. Az összes reaktor fedett kivitelben valósult meg. A 
kiegyenlítő-, sűrítő-, fertőtlenítő medence felett helyezkedik el a technológiai gépház és a szociális 
blokk. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítés után víztelenítésre kerül. 
 
technológiai gépház: gépi rács IR-0,7/0,5, Robox SRB 35/2P légfúvók, szalagszűrő prés 
kiegyenlítő medence 
2 db SBR eleveniszapos reaktor 
fölösiszap sűrítő 
fertőtlenítő- végátemelő medence (1+1 búvárszivattyú) 
tisztított szennyvíz nyomóvezeték   
 
A szennyvíztisztító telep 2007-ben létesült. Az építészet a korának megfelelő állapotban van, jól 
karbantartott. 
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A gépészet több helyen erősen korrodált, amely többnyire azért van, mert olyan eszközök kerültek 
telepítésre, melyek nem megfelelőek az adott helyre, nem megfelelő abba a nedves környezetbe. A 
kapcsolószekrényeknél ez halmozottan is előkerül, hiszen a vízzáróság miatt a szekrényben kiépített 
villamos berendezések is korrodálhatnak, amely már üzemzavarhoz is vezethet. 
Az elmúlt 5 évben a rendszeres karbantartáson kívül nem történt beruházás. 
 
Alattyán csatornahálózat: 
A település csatorna hálózata alapvetően vákuumos üzemű és elválasztott rendszerű. A 
szennyvízelvezető rendszer az Alattyánhoz tartozó ingatlanok vízelvezetését biztosítja. A 
településen két vákuum gépház üzemel, melyek összegyűjtik a vákuum hálózaton keresztül a 
bekötővezetékekről érkező szennyvizet, és továbbítják a szennyvíztelep felé. A teljes hálózat és a 
vákuumgépházak is 2007-ben lettek létesítve. A vákuumaknákig a gravitációs gerincvezetékek DN 
110 és DN 160 KG-PVC csövekből készültek. A telkekről történő kiállások DN 110 átmérővel 
készültek. A hálózat vákuumos vezetékei KPE csőből készültek. A településen vákuum aknák lettek 
telepítve, melyekben VALVAC-2 vákuum szelepek lettek beépítve. Ezek jellemzően műanyag 
aknák. 
 
11880 fm D 110 KPE vákuumvezeték 
3894 fm D 125 KPE vákuumvezeték 
238 fm D 160 KPE vákuumvezeték 
3129 fm D 90 KPE vákuumvezeték 
16053 fm D 110/160 KG-PVC bekötővezeték 
2 db vákuum gépház (monolit vasbeton aknában, 10 m3-es vákuum tartállyal, 1+1 db NASH–
VECTRA XL 35 vákuum szivattyúval, 1+1 db FLYGT CT 3085 MT 434 szennyvízszivattyúval) 
299 db vákuumakna 
 
A csatornahálózat 2007-ben létesült. A hálózaton a probléma fő oka nem a dugulás, hanem a 
vákuumszelepek meghibásodása. A szelepek meghibásodása egyre emelkedik az idő arányában. 
Továbbá az aknáknál fordul elő olyan probléma, hogy azokon a helyeken, ahol közel van az akna 
gépjármű forgalomra használt utakhoz, és az akna fedlapja nincs betonnal kiöntve, ott az akna 
eldeformálódott, és ez nagyon megnehezíti a szerelést. 
A gépház építészeti állapota nagyon leromlott, Bár a karbantartások el lettek végezve, a szennyvíz 
különleges, maró hatású gőze tönkre teszi az épületet és a gépészetet egyaránt. Több helyen erősen 
korrodálnak a gépek fémrészei, a gépházban víz van, ami szintén nem tesz jót a gépeknek és 
balesetveszélyes is. 
Villamos kapcsolószekrény belső berendezései jó állapotban vannak és funkcionálisan is 
megfelelően működnek. 
A gépészet a folyamatos párás környezet miatt fokozatosan romlik, és egyre jobban láthatóak rajta 
a korrózió jelei. 
 

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

I.sz. Vákum gépház felújítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
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3. A munkavégzés helye 

 
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Jászberény Üzemmérnökség 
Jász -Nagykun Szolnok megye 
Alattyán település                                                                                                             
AL-SZV 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 

8 000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 8 000 

 
5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  

 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A vákum gépház gépészeti berendezései elavultak, korrodáltak, teljes felújítás szükséges az 
üzembiztonság érdekében. 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: AL-SZV 
A víziközmű-rendszer részei: Alattyán szennyvíztisztító telep, Alattyán csatornahálózat 
 

 
 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Alattyán szennyvíztisztító telep: 
Az Alattyán szennyvíztisztító telep 250 m3/d, 2500 LEÉ kapacitású, 2007-ben létesült. A tisztított 
szennyvíz befogadója a Zagyva folyó bal partja, parti bevezetéssel. A biológiai tisztítást két, 
szakaszos működésű (SBR) eleven-iszapos reaktor végzi. A szennyvíztisztítási technológia monolit 
vasbeton medencékben nyert elhelyezést. Az SBR reaktorokon kívül a telep kiegyenlítő, sűrítő és 
fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. Az összes reaktor fedett kivitelben valósult meg. A 
kiegyenlítő-, sűrítő-, fertőtlenítő medence felett helyezkedik el a technológiai gépház és a szociális 
blokk. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítés után víztelenítésre kerül. 
 
technológiai gépház: gépi rács IR-0,7/0,5, Robox SRB 35/2P légfúvók, szalagszűrő prés 
kiegyenlítő medence 
2 db SBR eleveniszapos reaktor 
fölösiszap sűrítő 
fertőtlenítő- végátemelő medence (1+1 búvárszivattyú) 
tisztított szennyvíz nyomóvezeték   
 
A szennyvíztisztító telep 2007-ben létesült. Az építészet a korának megfelelő állapotban van, jól 
karbantartott. 
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A gépészet több helyen erősen korrodált, amely többnyire azért van, mert olyan eszközök kerültek 
telepítésre, melyek nem megfelelőek az adott helyre, nem megfelelő abba a nedves környezetbe. A 
kapcsolószekrényeknél ez halmozottan is előkerül, hiszen a vízzáróság miatt a szekrényben kiépített 
villamos berendezések is korrodálhatnak, amely már üzemzavarhoz is vezethet. 
Az elmúlt 5 évben a rendszeres karbantartáson kívül nem történt beruházás. 
 
Alattyán csatornahálózat: 
A település csatorna hálózata alapvetően vákuumos üzemű és elválasztott rendszerű. A 
szennyvízelvezető rendszer az Alattyánhoz tartozó ingatlanok vízelvezetését biztosítja. A 
településen két vákuum gépház üzemel, melyek összegyűjtik a vákuum hálózaton keresztül a 
bekötővezetékekről érkező szennyvizet, és továbbítják a szennyvíztelep felé. A teljes hálózat és a 
vákuumgépházak is 2007-ben lettek létesítve. A vákuumaknákig a gravitációs gerincvezetékek DN 
110 és DN 160 KG-PVC csövekből készültek. A telkekről történő kiállások DN 110 átmérővel 
készültek. A hálózat vákuumos vezetékei KPE csőből készültek. A településen vákuum aknák lettek 
telepítve, melyekben VALVAC-2 vákuum szelepek lettek beépítve. Ezek jellemzően műanyag 
aknák. 
 
11880 fm D 110 KPE vákuumvezeték 
3894 fm D 125 KPE vákuumvezeték 
238 fm D 160 KPE vákuumvezeték 
3129 fm D 90 KPE vákuumvezeték 
16053 fm D 110/160 KG-PVC bekötővezeték 
2 db vákuum gépház (monolit vasbeton aknában, 10 m3-es vákuum tartállyal, 1+1 db NASH–
VECTRA XL 35 vákuum szivattyúval, 1+1 db FLYGT CT 3085 MT 434 szennyvízszivattyúval) 
299 db vákuumakna 
 
A csatornahálózat 2007-ben létesült. A hálózaton a probléma fő oka nem a dugulás, hanem a 
vákuumszelepek meghibásodása. A szelepek meghibásodása egyre emelkedik az idő arányában. 
Továbbá az aknáknál fordul elő olyan probléma, hogy azokon a helyeken, ahol közel van az akna 
gépjármű forgalomra használt utakhoz, és az akna fedlapja nincs betonnal kiöntve, ott az akna 
eldeformálódott, és ez nagyon megnehezíti a szerelést. 
A gépház építészeti állapota nagyon leromlott, Bár a karbantartások el lettek végezve, a szennyvíz 
különleges, maró hatású gőze tönkre teszi az épületet és a gépészetet egyaránt. Több helyen erősen 
korrodálnak a gépek fémrészei, a gépházban víz van, ami szintén nem tesz jót a gépeknek és 
balesetveszélyes is. 
Villamos kapcsolószekrény belső berendezései jó állapotban vannak és funkcionálisan is 
megfelelően működnek. 
A gépészet a folyamatos párás környezet miatt fokozatosan romlik, és egyre jobban láthatóak rajta 
a korrózió jelei. 
 

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

II.sz. Vákuum gépház felújítása 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
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3. A munkavégzés helye 

 
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Jászberény Üzemmérnökség 
Jász -Nagykun Szolnok megye 
Alattyán település                                                                                                             
AL-SZV 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 

8 000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 8 000 

 
5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  

 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A vákuum gépház gépészeti berendezései elavultak, korrodáltak, teljes felújítás szükséges az 
üzembiztonság érdekében. 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: AL-SZV 
A víziközmű-rendszer részei: Alattyán szennyvíztisztító telep, Alattyán csatornahálózat 
 

 
 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Alattyán szennyvíztisztító telep: 
Az Alattyán szennyvíztisztító telep 250 m3/d, 2500 LEÉ kapacitású, 2007-ben létesült. A tisztított 
szennyvíz befogadója a Zagyva folyó bal partja, parti bevezetéssel. A biológiai tisztítást két, 
szakaszos működésű (SBR) eleven-iszapos reaktor végzi. A szennyvíztisztítási technológia monolit 
vasbeton medencékben nyert elhelyezést. Az SBR reaktorokon kívül a telep kiegyenlítő, sűrítő és 
fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. Az összes reaktor fedett kivitelben valósult meg. A 
kiegyenlítő-, sűrítő-, fertőtlenítő medence felett helyezkedik el a technológiai gépház és a szociális 
blokk. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítés után víztelenítésre kerül. 
 
technológiai gépház: gépi rács IR-0,7/0,5, Robox SRB 35/2P légfúvók, szalagszűrő prés 
kiegyenlítő medence 
2 db SBR eleveniszapos reaktor 
fölösiszap sűrítő 
fertőtlenítő- végátemelő medence (1+1 búvárszivattyú) 
tisztított szennyvíz nyomóvezeték   
 
A szennyvíztisztító telep 2007-ben létesült. Az építészet a korának megfelelő állapotban van, jól 
karbantartott. 
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A gépészet több helyen erősen korrodált, amely többnyire azért van, mert olyan eszközök kerültek 
telepítésre, melyek nem megfelelőek az adott helyre, nem megfelelő abba a nedves környezetbe. A 
kapcsolószekrényeknél ez halmozottan is előkerül, hiszen a vízzáróság miatt a szekrényben kiépített 
villamos berendezések is korrodálhatnak, amely már üzemzavarhoz is vezethet. 
Az elmúlt 5 évben a rendszeres karbantartáson kívül nem történt beruházás. 
 
Alattyán csatornahálózat: 
A település csatorna hálózata alapvetően vákuumos üzemű és elválasztott rendszerű. A 
szennyvízelvezető rendszer az Alattyánhoz tartozó ingatlanok vízelvezetését biztosítja. A 
településen két vákuum gépház üzemel, melyek összegyűjtik a vákuum hálózaton keresztül a 
bekötővezetékekről érkező szennyvizet, és továbbítják a szennyvíztelep felé. A teljes hálózat és a 
vákuumgépházak is 2007-ben lettek létesítve. A vákuumaknákig a gravitációs gerincvezetékek DN 
110 és DN 160 KG-PVC csövekből készültek. A telkekről történő kiállások DN 110 átmérővel 
készültek. A hálózat vákuumos vezetékei KPE csőből készültek. A településen vákuum aknák lettek 
telepítve, melyekben VALVAC-2 vákuum szelepek lettek beépítve. Ezek jellemzően műanyag 
aknák. 
 
11880 fm D 110 KPE vákuumvezeték 
3894 fm D 125 KPE vákuumvezeték 
238 fm D 160 KPE vákuumvezeték 
3129 fm D 90 KPE vákuumvezeték 
16053 fm D 110/160 KG-PVC bekötővezeték 
2 db vákuum gépház (monolit vasbeton aknában, 10 m3-es vákuum tartállyal, 1+1 db NASH–
VECTRA XL 35 vákuum szivattyúval, 1+1 db FLYGT CT 3085 MT 434 szennyvízszivattyúval) 
299 db vákuumakna 
 
A csatornahálózat 2007-ben létesült. A hálózaton a probléma fő oka nem a dugulás, hanem a 
vákuumszelepek meghibásodása. A szelepek meghibásodása egyre emelkedik az idő arányában. 
Továbbá az aknáknál fordul elő olyan probléma, hogy azokon a helyeken, ahol közel van az akna 
gépjármű forgalomra használt utakhoz, és az akna fedlapja nincs betonnal kiöntve, ott az akna 
eldeformálódott, és ez nagyon megnehezíti a szerelést. 
A gépház építészeti állapota nagyon leromlott, Bár a karbantartások el lettek végezve, a szennyvíz 
különleges, maró hatású gőze tönkre teszi az épületet és a gépészetet egyaránt. Több helyen erősen 
korrodálnak a gépek fémrészei, a gépházban víz van, ami szintén nem tesz jót a gépeknek és 
balesetveszélyes is. 
Villamos kapcsolószekrény belső berendezései jó állapotban vannak és funkcionálisan is 
megfelelően működnek. 
A gépészet a folyamatos párás környezet miatt fokozatosan romlik, és egyre jobban láthatóak rajta 
a korrózió jelei. 
 

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

Szennyvíztisztító telep légfúvó berendezéseinek felújítása. A telepen üzemelő 2 db légfúvó 
berendezés szakcéggel történő elszállíttatása és felújítása kerül elvégzésre egymás utáni 
ütemezéssel. 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
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3. A munkavégzés helye 
 

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Jászberény Üzemmérnökség 
Jász -Nagykun Szolnok megye 
Alattyán település                                                                                                             
AL-SZV 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 

4 000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 4 000 

 
5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  

 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

A szennyvíztisztító telepen üzemelő légfúvó berendezések szinte folyamatosan üzemelnek, 
üzemóra számuk magas, a nagy igénybevétel miatt a berendezések fő szerkezeti elemei 
elhasználódnak. A megfelelő oxigénellátás a szennyvíztisztítási technológiában nélkülözhetetlen, 
így a berendezések felújítását szükségszerű elvégezni. 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: AL-SZV 
A víziközmű-rendszer részei: Alattyán szennyvíztisztító telep, Alattyán csatornahálózat 
 

 
 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Alattyán szennyvíztisztító telep: 
Az Alattyán szennyvíztisztító telep 250 m3/d, 2500 LEÉ kapacitású, 2007-ben létesült. A tisztított 
szennyvíz befogadója a Zagyva folyó bal partja, parti bevezetéssel. A biológiai tisztítást két, 
szakaszos működésű (SBR) eleven-iszapos reaktor végzi. A szennyvíztisztítási technológia monolit 
vasbeton medencékben nyert elhelyezést. Az SBR reaktorokon kívül a telep kiegyenlítő, sűrítő és 
fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. Az összes reaktor fedett kivitelben valósult meg. A 
kiegyenlítő-, sűrítő-, fertőtlenítő medence felett helyezkedik el a technológiai gépház és a szociális 
blokk. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítés után víztelenítésre kerül. 
 
technológiai gépház: gépi rács IR-0,7/0,5, Robox SRB 35/2P légfúvók, szalagszűrő prés 
kiegyenlítő medence 
2 db SBR eleveniszapos reaktor 
fölösiszap sűrítő 
fertőtlenítő- végátemelő medence (1+1 búvárszivattyú) 
tisztított szennyvíz nyomóvezeték   
 
A szennyvíztisztító telep 2007-ben létesült. Az építészet a korának megfelelő állapotban van, jól 
karbantartott. 
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A gépészet több helyen erősen korrodált, amely többnyire azért van, mert olyan eszközök kerültek 
telepítésre, melyek nem megfelelőek az adott helyre, nem megfelelő abba a nedves környezetbe. A 
kapcsolószekrényeknél ez halmozottan is előkerül, hiszen a vízzáróság miatt a szekrényben kiépített 
villamos berendezések is korrodálhatnak, amely már üzemzavarhoz is vezethet. 
Az elmúlt 5 évben a rendszeres karbantartáson kívül nem történt beruházás. 
 
Alattyán csatornahálózat: 
A település csatorna hálózata alapvetően vákuumos üzemű és elválasztott rendszerű. A 
szennyvízelvezető rendszer az Alattyánhoz tartozó ingatlanok vízelvezetését biztosítja. A 
településen két vákuum gépház üzemel, melyek összegyűjtik a vákuum hálózaton keresztül a 
bekötővezetékekről érkező szennyvizet, és továbbítják a szennyvíztelep felé. A teljes hálózat és a 
vákuumgépházak is 2007-ben lettek létesítve. A vákuumaknákig a gravitációs gerincvezetékek DN 
110 és DN 160 KG-PVC csövekből készültek. A telkekről történő kiállások DN 110 átmérővel 
készültek. A hálózat vákuumos vezetékei KPE csőből készültek. A településen vákuum aknák lettek 
telepítve, melyekben VALVAC-2 vákuum szelepek lettek beépítve. Ezek jellemzően műanyag 
aknák. 
 
11880 fm D 110 KPE vákuumvezeték 
3894 fm D 125 KPE vákuumvezeték 
238 fm D 160 KPE vákuumvezeték 
3129 fm D 90 KPE vákuumvezeték 
16053 fm D 110/160 KG-PVC bekötővezeték 
2 db vákuum gépház (monolit vasbeton aknában, 10 m3-es vákuum tartállyal, 1+1 db NASH–
VECTRA XL 35 vákuum szivattyúval, 1+1 db FLYGT CT 3085 MT 434 szennyvízszivattyúval) 
299 db vákuumakna 
 
A csatornahálózat 2007-ben létesült. A hálózaton a probléma fő oka nem a dugulás, hanem a 
vákuumszelepek meghibásodása. A szelepek meghibásodása egyre emelkedik az idő arányában. 
Továbbá az aknáknál fordul elő olyan probléma, hogy azokon a helyeken, ahol közel van az akna 
gépjármű forgalomra használt utakhoz, és az akna fedlapja nincs betonnal kiöntve, ott az akna 
eldeformálódott, és ez nagyon megnehezíti a szerelést. 
A gépház építészeti állapota nagyon leromlott, Bár a karbantartások el lettek végezve, a szennyvíz 
különleges, maró hatású gőze tönkre teszi az épületet és a gépészetet egyaránt. Több helyen erősen 
korrodálnak a gépek fémrészei, a gépházban víz van, ami szintén nem tesz jót a gépeknek és 
balesetveszélyes is. 
Villamos kapcsolószekrény belső berendezései jó állapotban vannak és funkcionálisan is 
megfelelően működnek. 
A gépészet a folyamatos párás környezet miatt fokozatosan romlik, és egyre jobban láthatóak rajta 
a korrózió jelei. 
 

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

Szennyvízhálózati vákum aknák cseréje 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
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3. A munkavégzés helye 

 
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Jászberény Üzemmérnökség 
Jász -Nagykun Szolnok megye 
Alattyán település                                                                                                             
AL-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: hosszú 
A tervezett kezdés: 2030. 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 

5 000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 5 000 

 
5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  

 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Az üzembiztonság érdekében szükséges a vákum aknák cseréje 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
 

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ 
 

2022-2036 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Szennyvízhálózati vákum aknák cseréje 
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1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: AL-SZV 
A víziközmű-rendszer részei: Alattyán szennyvíztisztító telep, Alattyán csatornahálózat 
 

 
 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
 
Alattyán szennyvíztisztító telep: 
Az Alattyán szennyvíztisztító telep 250 m3/d, 2500 LEÉ kapacitású, 2007-ben létesült. A tisztított 
szennyvíz befogadója a Zagyva folyó bal partja, parti bevezetéssel. A biológiai tisztítást két, 
szakaszos működésű (SBR) eleven-iszapos reaktor végzi. A szennyvíztisztítási technológia monolit 
vasbeton medencékben nyert elhelyezést. Az SBR reaktorokon kívül a telep kiegyenlítő, sűrítő és 
fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. Az összes reaktor fedett kivitelben valósult meg. A 
kiegyenlítő-, sűrítő-, fertőtlenítő medence felett helyezkedik el a technológiai gépház és a szociális 
blokk. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítés után víztelenítésre kerül. 
 
technológiai gépház: gépi rács IR-0,7/0,5, Robox SRB 35/2P légfúvók, szalagszűrő prés 
kiegyenlítő medence 
2 db SBR eleveniszapos reaktor 
fölösiszap sűrítő 
fertőtlenítő- végátemelő medence (1+1 búvárszivattyú) 
tisztított szennyvíz nyomóvezeték   
 
A szennyvíztisztító telep 2007-ben létesült. Az építészet a korának megfelelő állapotban van, jól 
karbantartott. 
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A gépészet több helyen erősen korrodált, amely többnyire azért van, mert olyan eszközök kerültek 
telepítésre, melyek nem megfelelőek az adott helyre, nem megfelelő abba a nedves környezetbe. A 
kapcsolószekrényeknél ez halmozottan is előkerül, hiszen a vízzáróság miatt a szekrényben kiépített 
villamos berendezések is korrodálhatnak, amely már üzemzavarhoz is vezethet. 
Az elmúlt 5 évben a rendszeres karbantartáson kívül nem történt beruházás. 
 
Alattyán csatornahálózat: 
A település csatorna hálózata alapvetően vákuumos üzemű és elválasztott rendszerű. A 
szennyvízelvezető rendszer az Alattyánhoz tartozó ingatlanok vízelvezetését biztosítja. A 
településen két vákuum gépház üzemel, melyek összegyűjtik a vákuum hálózaton keresztül a 
bekötővezetékekről érkező szennyvizet, és továbbítják a szennyvíztelep felé. A teljes hálózat és a 
vákuumgépházak is 2007-ben lettek létesítve. A vákuumaknákig a gravitációs gerincvezetékek DN 
110 és DN 160 KG-PVC csövekből készültek. A telkekről történő kiállások DN 110 átmérővel 
készültek. A hálózat vákuumos vezetékei KPE csőből készültek. A településen vákuum aknák lettek 
telepítve, melyekben VALVAC-2 vákuum szelepek lettek beépítve. Ezek jellemzően műanyag 
aknák. 
 
11880 fm D 110 KPE vákuumvezeték 
3894 fm D 125 KPE vákuumvezeték 
238 fm D 160 KPE vákuumvezeték 
3129 fm D 90 KPE vákuumvezeték 
16053 fm D 110/160 KG-PVC bekötővezeték 
2 db vákuum gépház (monolit vasbeton aknában, 10 m3-es vákuum tartállyal, 1+1 db NASH–
VECTRA XL 35 vákuum szivattyúval, 1+1 db FLYGT CT 3085 MT 434 szennyvízszivattyúval) 
299 db vákuumakna 
 
A csatornahálózat 2007-ben létesült. A hálózaton a probléma fő oka nem a dugulás, hanem a 
vákuumszelepek meghibásodása. A szelepek meghibásodása egyre emelkedik az idő arányában. 
Továbbá az aknáknál fordul elő olyan probléma, hogy azokon a helyeken, ahol közel van az akna 
gépjármű forgalomra használt utakhoz, és az akna fedlapja nincs betonnal kiöntve, ott az akna 
eldeformálódott, és ez nagyon megnehezíti a szerelést. 
A gépház építészeti állapota nagyon leromlott, Bár a karbantartások el lettek végezve, a szennyvíz 
különleges, maró hatású gőze tönkre teszi az épületet és a gépészetet egyaránt. Több helyen erősen 
korrodálnak a gépek fémrészei, a gépházban víz van, ami szintén nem tesz jót a gépeknek és 
balesetveszélyes is. 
Villamos kapcsolószekrény belső berendezései jó állapotban vannak és funkcionálisan is 
megfelelően működnek. 
A gépészet a folyamatos párás környezet miatt fokozatosan romlik, és egyre jobban láthatóak rajta 
a korrózió jelei. 
 

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

Szennyvízhálózati vákum aknák cseréje 
 
Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem 
A tervet engedélyeztetni kell: nem 
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3. A munkavégzés helye 

 
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.                                                   
Nyugati Régió Főmérnökség 
Jászberény Üzemmérnökség 
Jász -Nagykun Szolnok megye 
Alattyán település                                                                                                             
AL-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer 
 
Fejlesztés megvalósításának ütemezése 
Tervezett időtáv: közép 
A tervezett kezdés: 2025. 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 

5 000 

Mérnöki szolgáltatás  

Összesen: 5 000 

 
5. Tervezett fejlesztési források bemutatása  

 
Forráshiány 
 

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka  
 

Az üzembiztonság érdekében szükséges a vákum aknák cseréje 



NYILATKOZAT 
 GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL 

 

A 21-25265-1-001-00-15 kóddal rendelkező AL-SZV megnevezésű víziközmű-
rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer 
esetében a 2022-2036 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) 
vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok 
miatt. 

A víziközmű-rendszeren a csatornahálózat teljesen kiépített, ellátatlan 
településrészek nincsenek. A szennyvíztisztító telep biztosítani tudja az 
előírásoknak megfelelő tisztítást, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, 
csatornahálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A 
víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes 
egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.  

 

 

Alattyán, ..………... 

 

 

      ____________________________ 

      Alattyán Község Önkormányzata 



 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

 

 GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL 

 

 

A 21-25265-1-001-00-15 kóddal rendelkező AL-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 

Alattyán Község Önkormányzata 

 





3. melléklet

Tervezett 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

1. Nincs tervezett feladat
Alattyán Község 

Önkormányzata
0 2022. január 2022. december rövid x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

2. Nincs tervezett feladat
Alattyán Község 

Önkormányzata
0 2023 2026 közép x x x x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

3. Nincs tervezett feladat
Alattyán Község 

Önkormányzata
0 2027 2036 hosszú x x x x x x x x x x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve 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 0 0

III. ütem 0 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.

21-25265-1-001-00-15

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 36600/717-4/2015.ált.
Alattyán Község 

Önkormányzata
676 használati díj 2022. január 2022. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Alattyán Község 

Önkormányzata
2 704 használati díj 2023 2026 közép x x x x Nincs változás

3. I.sz. Vákuumgépház felújítása nem
Alattyán Község 

Önkormányzata
8 000 forráshiány 2023 2023 közép x

A vákuumgépház gépészeti berendezései elavultak, korrodáltak, teljes felújítás

szükséges az üzembiztonság érdekében.
I.sz. Vákuumgépház felújítása Nincs változás

4. II.sz. Vákuumgépház felújítása nem
Alattyán Község 

Önkormányzata
8 000 forráshiány 2023 2023 közép x

A vákuumgépház gépészeti berendezései elavultak, korrodáltak, teljes felújítás

szükséges az üzembiztonság érdekében.
II.sz. Vákuumgépház felújítása Nincs változás

5. Szennyvíztisztító telep légfúvó berendezéseinek felújítása nem
Alattyán Község 

Önkormányzata
4 000 forráshiány 2023 2023 közép x

A szennyvíztisztító telepen üzemelő légfúvó berendezések szinte folyamatosan

üzemelnek, üzemóraszámuk magas, a nagy igénybevétel miatt a berendezések fő

szerkezeti elemei elhasználódnak. A megfelelő oxigénellátás a szennyvíztisztítási

technológiában nélkülözhetetlen, a berendezések felújítását szükségszerű elvégezni.

A telepen üzemelő 2 db légfúvó berendezés szakcéggel történő

elszállíttatása és felújítása kerül elvégzésre egymás utáni ütemezéssel.
Nincs változás

6. Gépi rács felújítása nem
Alattyán Község 

Önkormányzata
3 000 forráshiány 2023 2023 közép x

A gépi rács műszaki elhasználódottsága miatt az üzembiztonság érdekében felújítása

szükségszerű.

A telepen üzemelő gépi rács szakcéggel történő felújítása kerül

elvégzésre.
Nincs változás

7. Szennyvízhálózaton Vákuumaknák cseréje nem
Alattyán Község 

Önkormányzata
5 000 forráshiány 2025 2025 közép x Az üzembiztonság érdekében szükséges a Vákuumaknák cseréje Vákuumaknák cseréje Nincs változás

8. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Alattyán Község 

Önkormányzata
6 760 használati díj 2027 2036 hosszú x x x x x x x x x x x Nincs változás

9. Szennyvízhálózaton Vákuumaknák cseréje nem
Alattyán Község 

Önkormányzata
5 000 forráshiány 2030 2030 hosszú x Az üzembiztonság érdekében szükséges a Vákuumaknák cseréje Vákuumaknák cseréje új tétel

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 676 676

II. ütem 30 704 2 704

III. ütem 11 760 6 760

Használati díj: eFt

Alattyán: 676

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Alattyán Község Önkormányzata

6 7 8 10 115

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21-25265-1-001-00-15

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
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



Meghatalmazás 
 
 
…………………………………. Önkormányzata (székhely: ………………………………., 
adószám: …………. ) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* - 
meghatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót,  
hogy a 21-25265-1-001-00-15 vkr. kóddal rendelkező AL-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, ………….……….. 
 
 
____________________________ 
…………………. 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 










