
A Képviselő-testület 331/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozatának melléklete 
 
 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Gördülő Fejlesztési terve 
 

Beruházási terv 
 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz 
Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-IV., 11-30322-1-002-00-00 

 
I. ütem 

Tervezett időtáv: rövid 
2018. 

- 
II. ütem 

Tervezett időtáv: közép 
2019-2022. 

- 
III. ütem 

Tervezett időtáv: hosszú 
2023-2032. 

 
1. Búvárszivattyúk beszerzése.  

 
Az ivóvízellátás biztonságának megtartása érdekében korszerű tartalék szivattyú 
vásárlása szükséges. 
Melléklet: - 
Várható költség: 5,50 M Ft+Áfa 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
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Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Gördülő Fejlesztési terve 

 
Beruházási terv 

 
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz 

Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-SZV., 21-30322-1-002-00-14 
 

I. ütem 
Tervezett időtáv: rövid 

2018. 
- 
 

II. ütem 
Tervezett időtáv: közép 

2019-2022. 
 

1. Biofilter elhelyezése átemelőknél 
 

Az átemelők környékén a szaghatások csökkentése érdekében biofilter beépítése 
javasolt. 

Melléklet: - 
Várható költség: 3,20 M Ft+Áfa 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 

 
III. ütem 

Tervezett időtáv: hosszú 
2023-2032. 

 
2. Szennyvízszivattyúk beszerzése.  

 
A szennyvízelvezetés üzembiztonságának megtartása érdekében négy darab korszerű 
tartalék szivattyú vásárlása szükséges. 

Melléklet: - 
Várható költség: 6,00 M Ft+Áfa 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 

 
3. Biofilter elhelyezése átemelőknél 

 
Az átemelők környékén a szaghatások csökkentése érdekében biofilter beépítése 
javasolt. 

Melléklet: - 
Várható költség: 5,50 M Ft+Áfa 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 

 
4. Napelemes rendszer telepítése a mezőkovácsházi szennyvíztisztító telepen az 

energiaköltségek csökkentése érdekében. 
Melléklet:- 
Beruházás várható költsége: 28,00MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
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5. Napelemes rendszer telepítése az átemelőknél az energiaköltségek 

csökkentése érdekében. 
Melléklet:- 
Beruházás várható költsége: 33,00MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
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Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Gördülő Fejlesztési terve 
 

Felújítási és pótlási terv 
 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz 
Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-IV. a VKR kód kiadása folyamatban van 

 
I. ütem 

Tervezett időtáv: rövid 
2018. 

1.  9 db földalatti csomópont rekonstrukciója 
 

Csomópontok Mezőkovácsházán Tolózárak száma Mérete 

Kossuth utca – József A. utca sarok 1 db NA100 

Deák utca 1. csatorna part 1 db NA100 

Széchenyi ltp. - Alkotmány u. 54. előtt 2 db 
1 db 

NA100 
NA80 

Szabadság u. - József A. utca sarok 1 db NA80 

Mikes utca – Iskola sarok 2 db NA80 

Orosházi utca – Bethlen utca sarok 1 db NA100 

Táncsics utca – Rákóczi utca sarok 1 db NA80 

Táncsics utca – Templom előtt 1 db NA80 

 

Csomópont Végegyházán Tolózárak száma DN 

Széchenyi utca – József A. utca sarok 2 db NA100 

 

Feladat leírása: 
- Föld kiemelése 
- 13 db használt tolózár kiszerelése 
- 13 db új tolózár beépítése 
- A föld visszatöltése 
- Csapszekrények elhelyezése (13 db) 
Melléklet: Helyszínrajz 
Felújítás várható költsége: 2,50 MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 
 

II. ütem 
Tervezett időtáv: közép 

2019-2022. 
 

2. Víztorony korrodált betonfelületének felújítása 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 12,00MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
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3. Folyamatirányítás felújítása 
Melléklet:- 
Beruházás várható költsége: 6,00MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 
4.  Földalatti csomópontok aknában történő elhelyezése (4db) 
Melléklet:- 
Beruházás várható költsége: 2,00MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

III. ütem 
Tervezett időtáv: hosszú 

2023-2032. 
 

5. Hálózati csomópontok (6db) felújítása 
Melléklet: - 
Felújítás költsége: 5,00MFt+Áfa. 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 
6. Központi telep (Dózsa u.) üzemi épület nyílászáróinak cseréje, külső 
hőszigetelés készítés, tetőszigetelés felújítása. 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 8,00MFt+Áfa. 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 
7.  Mezőkovácsháza – Végegyháza közötti távvezeték rekonstrukciója 
Melléklet:- 
Beruházás várható költsége: 23,00MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 
8. Hálózati szivattyúk felújítása 
A hálózati szivattyúk meghibásodása esetén a település vízellátása akadozhat, így azok 
folyamatos felújítása elengedhetetlen. 
Mellékletek: - 
Várható költség: 3,50 M Ft+ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Gördülő Fejlesztési terve 
 

Felújítási és pótlási terv 
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz 

Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-SZV, 21-30322-1-002-00-14 
 

I. ütem 
Tervezett időtáv: rövid 

2018. 
 

1. A Széchenyi lakótelep szennyvízgyűjtő rendszerének felújítása  
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A gravitációs rendszerű régi 30-as tokos betoncsövek kiváltása új NA 200 KG 
csatornacsövek fektetésével és új tisztítóaknák építésével. 
Feladat leírása: 
- 40 db tisztítóakna építéséhez föld kiemelése (~50 m3) 
- 40 db tisztítóakna előregyártott elemekből való építése (átmérő 0,8 m), átlagosan 1,5 
m mélységben. 
- 350 fm 0,6 m mély munkaárok létesítése, föld kiemelése, csatornacsövek fektetéséhez 
(kb. 220 m3) 
- Munkaárokba 350 fm 200-es KG-PVC csatornacső fektetése, szintezése 
- Csatornacsövek tisztítóaknákhoz való csatlakoztatása 
- Folyás fenekek (40 db) kialakítása 
- Aknakeretek elhelyezése, beépítése 
- Föld visszatöltése, tömörítése 
- Régi aknák szükséges méretű bontása, eltakarása 
Melléklet: Helyszínrajz 
Beruházás várható költsége: 7,50 MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

II. ütem 
Tervezett időtáv: közép 

2019-2022. 
 

2. Ívszita szűrőberendezés rekonstrukciója 
Feladat leírása: 
- 6,3 m2 szűrőlemez lebontása, kiszerelése 
- 6,3 m2 szűrőlemez beépítése 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 0,40MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

3. Szennyvíztisztító telep levegőztető medencéinek takarítása, felújítása 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 1,80MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

4. 5. számú légkompresszor felújítása 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 2,00MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

III. ütem 
Tervezett időtáv: hosszú 

2023-2032. 
 

5. Noggerath rács (mechanikai szűrő) felújítása. 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 2,50MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
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6. Átemelőkbe szivattyú felújítás, pótlás (4db) 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 4,00MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

7. Tolózárak cseréje a szennyvíztisztító telep udvartéri vezetékein 
Melléklet:- 
Beruházás várható költsége: 2,00 MFt + ÁFA. 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

8. Iszapcentrifuga felújítása 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 3,60MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

9. Szennyvíztisztító-telep gépészeti berendezéseinek felújítása 
A folyamatos és biztonságos üzemeltetés, valamint a környezetkárosítás megelőzése 
érdekében a gépészeti berendezések felújítása, fejlesztése szükségszerű. 
Melléklet: - 
Várható költség: 6,50 M Ft+ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 
10. Gépészeti elemek felújítása, cseréje szennyvízátemelőkön, 

szerelvényaknákban (tolózárak, visszacsapók, vezetőszár, stb)  
A folyamatos vízkormányzás, és szabályozás, a biztonságos karbantartói és egyéb 
munkák elvégzése érdekében az elavult gépészeti eszközöket szükséges felújítani, 
amennyiben felújításuk nem gazdaságos, cserélni. 
Melléklet:- 
Várható költség: 6,50 M Ft+ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
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MEGHATALMAZÁS 
 
 

 

Alulírott, Varga Gusztáv, 

Mezőkovácsháza Város Polgármestere,  

mint  Mezőkovácsháza  település víziközmű-szolgáltatása ellátásáért 

felelősének képviselője 

ezúton meghatalmazom a 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot,  

mint víziközmű-szolgáltatót, 

 

hogy a 2018-2032 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet a 2011. évi CCIX. 

törvény valamint az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírásai szerint elkészítse, a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtsa és a 

teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. 

 

A meghatalmazás a gördülő fejlesztési tervjóváhagyásáig érvényes. 

A meghatalmazást meghatalmazott elfogadja. 

 

 

 

Gyula, 2017. szeptember….. 

 

 

 

 

 ……………………………………   ……………………………………. 

 Varga Gusztáv Daróczi László  

 polgármester ügyvezető igazgató 

       meghatalmazó  meghatalmazott 
 
 

 
 


