
Gáborján Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
4122 Gáborján, Fő utca 106. szám. 

Előterjesztés 

a képviselő-testület 2019. június 25. ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX . törvény 11. § - a alapján a szolgáltatás 
hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves 
időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni . A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a 
felújítási, pótlási valamint beruházási terv. A Gördülő Fejlesztési Tervet a víziközmű 

szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz tárgyév október 02 .-ig szükséges jóváhagyásra benyújtani. 
A fentiekkel kapcsolatos, Gáborján településre 2019- 203 3 évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervet a tervezett felújításokat és beruházásokat tartalmazó összefoglaló táblázattal 
együtt a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. korábban az önkormányzat részére megküldte 
azzal, hogy a Képviselő-testület az abban foglaltakat véleményezze. 

Az önkormányzat vízközművére vonatkozó 2019-2033 évi gördülő fejlesztési terve az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

Gáborján Köuég ivóvíz vízi közmű rendszerre vonatkozó 20 J 9-2033. évi gördülő fejlesztési 
terv elfogadásáról 

Gábo~ján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete , mint a Gáborjáni ivóvíz víziközmű 
rendszer ellátásért felelőse a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által 2019 - 2033 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja . 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert , hogy jelen döntést a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. részére küldje meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. június 20. 
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TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 

----TRV ZRT. 

Gördülő Fejlesztési Terv 
GBJ-IV 

víziközmű rendszerre 
2019-2033 

Ellátásért felelős megnevezése: Gáborján Község Önkormányzata 

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: 

Szolnok, 2018. augusztus 30. 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5 OOO Szolnok, 
Kossuth Lajos út 5. 



A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 

Víziközmű-rendszer megnevezése: GBJ-IV 

A víziközmű-rendszer részei: Gáborján vízmű, Gáborján ivóvízhálózat 

A víziközmű-rendszer 

állapotjellemzés: 

Gáborján vízmű : 

L' !:l ., 

~.„, 

'· 

' ' 

bemutatása; létesítmények, berendezések; 

A vízműtelep 2009-ben létesült ivóvízminőségjavító projekt keretében . A vízmű kapacitása 
422 m3/d. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, vas-mangán-ammónium mentesítés, 
fertőtlenítés . 

2 db mélyfúrású kút 
1 db 100 m3-es tározó medence 
2 db levegőbekeverő injektor 
2 db hálózati szivattyú 
1 db vas-mangán-ammóniummentesítő szűrő 
1 db öblítő kompresszor 
1 db hypo adagoló berendezés 
1 db hidrofor 

A vízmű berendezései korszerűek, műszaki állapotuk újszerű. 

Gáborján ivóvízhálózat: 
Az alap vízhálózat 1976-ban létesült azbesztcement csőbanyagból, melyet a későbbiekben 
bővítettek korszerű műanyag vezetékek fektetésével. 

5138 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték 



A tervet benyújtó szervezet megnevezése: 

Víziközmú-szolgá Itató megnevezése: 

Víziközmü-szotgá Itatási ágazat megnevezése : 

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményezö fél megnevezése: 

Víziközmú-rendszer kódja: •• 

Fontossági 

sorrend 

1. 

2. 

3 . 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10. 

11. 

Felújítás és pótlás megnevezése 

Rendkivüli hetyzetböl adódó azonnali feladatok 

Rendkivüli hetyzetböl adódó azonnali feladatok 

távfelügyeleti rendszer kialakítása a vízmügépházban és 

2 db kútnál 

1 db új hypó adagoló beépítése 

Rendkívüli helyzetból adódó azonnali feladatok 

Mosatóakna kiépítése 8 db 

Közkifolyók aknával, méróórával történó ellátása 7 db 

Bekötóvezetékekbe visszacsapó beépitése1 - 300 db 

A fogyasztói vizmérók táv -leolvasási rendszerének 

megvalósítasa - 350 db 

Távfelügyelet! rendszer kialakítása 

Komplex müszaki térinformatikai adatbaz1s létrehozása 

Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

Rendelkezésre álló források 
Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

számszerüsített értéke a teljes ütem 
tek;ntetében (eFt] 

tekintetében [eFt] 

Lütem 0 

11.ütem 2050 

Ill. ütem 28050 

• a megfe lelő szövegrészt aláhúzással ke11 jelölni 

• • a Hivatal attal a müködési engedélyben megállapított VKR-kód 

• • • amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel 

••••a megfeleló időtávot x-el kell jelölni 

0 

0 

0 

3. melléklet 

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra 

Az érintett ellátásért 

felelös(ök) megnevezése 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

Gáborján Község 

Önkormányzata 

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 

Tervezett 

nettó költség 

(eFt) 

0 

600 

1450 

8000 

1050 

6000 

7000 

3000 

3000 

ellátásért felelós /ellátásért felelósök kéov1selöje / víziközmú-szolgáltató • 

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 

Ivóvíz 

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 

11-18175-1-001-01-04 

Megvalósítás Időtartama Tervezett idötáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak é 

Forrás megnevezése'" ! 1 1 ('öv;d;:;:p/ho l l 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 J 1o 1 Kezdés Befejezés 

2019. 1anuár 2019. december rövid 

2020 2023 közép 

forráshiány 2023 2023 közép 

forráshiány 2023 2023 közép 

2024 2033 hosszú 

forráshiány 2033 2033 hosszú 

forráshiány 2033 2033 hosszú 

forráshiány 2033 2033 hosszú 

forráshiány 2033 2033 hosszú 

forráshiány 2033 2033 hosszú 

forráshiány 2033 2033 hosszú 



Feladat szüks~ességének indoklása 

A korábban bcépilen tolózárak mar elhasználódtak. 1lletYC folyamatosan 

La' llam szükscges 

Korrodalt acCI bekötöcsövek cserC1e elhasrnil.lódis miatt szuksegcs 

A kutak gépészet• fclü.Jíl3sa szüksC:gcs a szerelvények korrodftaoJa nuan 

Az accl ,tze1Ckszakaszok korrodáltak. egyre tObb esetben fordulnak elő 
vára1lanul esó(Ortsck. rcpcdCsek.. ezen ÚJ K.PE anyagu k1Cp11ésé\cl a 

megh1b<isoditsok szil.ma csökkcnlhetó. az üzembiztonság növelhető 

Jelenleg uzemen kívül , a b1ztonsigos üzeme!Cshez szüksCges 

A 1Uzcsapok könnyebb kezelhet6sCge illm·c a )Ogszabályi válto7;&5 miatt 

Korrodalt acCI bekől:öcsövek cserCje elhasznilódis miatt szükséges 

A korábban bcCpitctl tolózárak mir elhasro:ilódtak, 11\c:h-e folyama1osan 

ljavitani szíikségcs 

A JClcnleg1 AC vezetékszakaszon egyre több esetben fordulnak elő váratlanul 

CSÖ40rcsck. rcpcdCsck. ezén ŰJ KPE anyagit gcnncvczcctk kiépitésb·c:I a 
megh ibásodások száma csökkc:nthctó, megszuntcthet6 

A JClcnlcg.i AC vezctékszakaszon egyre löbb csctbcn fordulnak elö ' 'ánulanul 
CSÖ4öresc:k. repedések. C7i:n itJ KPE anyagú gcnnc\'ezc1ék k1épí1és6:c:I a 
mcgh100sodások száma csökkcnthetó, megszűntethctó 

A JC\enlegi AC vezettkszaka:szon egyre több esetben fordulnak clö váratlanul 

csötOrCsck. rcpcdtsek. czén ÍIJ KPE anyagu gcnnC\"CZCték k1épitésé\"el a 
mcglubásodások száma esokkcnthetö, megszíinlethelÖ 

A JClcnleg1 AC veze1éksutkaszon egyre 10bb esetben fordulnak elő varatlanul 

csótOrésck. repedések. czén új KPE anyagü. gcnncvczelék kiépit~'CI a 
megh1basod.ásoL:. száma csökk.cnthetö. megszüntethető 

A JClenlcg1 AC vczetékSI.akasz.on egyre IObb cserben fordulnak elő \'<Íratlanul 

csótörCsck. repedések. ezCn új KPE anyagú gcnnc\"e7..cték k1épités6.·c:I a 
meghibásodások 57..ama esokkemhctő. megszünccthetó 

A JClcnlcg1 AC vezetékszakaszon egyre több esccbcn fordu lnak elő \'Ílratlanul 
CSÖlörCsck. rcpcdcsck. czCrt űj KPE anyagú gcnnc\."czcték ki tp11ése\·el a 

mcghibásod.3.sok száma csOkkcnthetö. mcgszíintcthetö 

Feladat múszaki leírása 

A rCg1 tolod!r kibontását követően Ü.J tol67.Jrak kerűlnek beép1tCsrc 

A rcg1 horganV7„0U cs6\'Ck kibontását kO,ttócn. Uj K.PE Vez.e1ék kerül 

bctpítésrc 

A ku1ak gCpcsze11 fcluJitása szukségcs 

A régi acél vezc1ék clbont3sá1 kO\"ctÓCn a nyomvonalba ÚJ KPE \·czcték 

kerül beCpitesrc: 

5000 l-es szúrótartah fehi1itasa 

Az altalaj tüzcsap k1bon1ásával ÚJ Rlldfc:lena túzcsap boépitCsére kerül 

sor a kapcsolódó szc:rclvCn}tmck beCpité56-cl 

A rCg1 horgan~?.OU CSÖ\'Ck kibontását kO\'etócn. ÚJ KPE \'ezcték kerül 

beCpítCsre 

A rtgi toló7...ár k.ibon1ása1 követően ÚJ tolózárak kerülnek beépitésre 

A régi AC vezetétr. elbont<lis<it követően a nyomvonalba üj KPE vezeték 

kerül beepitésre. 

A regi AC vezeték elbontas<it tr.övetóen a nyomvonalba üj KPE vezeték 

kerül beépítésre 

A reg1 AC vezetek elbontas<it követően a nyomvonalba Uj KPE vezetek 

kerüt beépitéSfe 

A regi AC vezetek etbont3s<it kővetöen a nyomvonalba üj KPE vezeték 

kerül beépitéSfe. 

A régi AC vezeték etbont<ts.at követően a nyomvonalba Uj KPE vezeték 

kerül beép1te5fe. 

A rqi AC vezeték elbont3s.at kovetöen a nyomvonalba üj KPE vezeték 

kerül beépitesre 

3 . melléklet 


