
A Képviselő-testület 331/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozatának melléklete  

 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve 

 

Beruházási terv 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz 

Víziközmű-rendszer kódja:Mezők-Vége-SZV. a VKR kód kiadása folyamatban van 

 

I. ütem 

Tervezett időtáv: rövid 

2017 

- 

II. ütem 

Tervezett időtáv: közép 

2018-2021 

- 

III. ütem 

Tervezett időtáv: hosszú 

2022-2031 

 

1.   Napelemes rendszer telepítése a mezőkovácsházi szennyvíztisztító telepen az 

energiaköltségek csökkentése érdekében. 

Melléklet:- 

Beruházás várható költsége: 28,22MFt + ÁFA 

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 

 

 

2.     Napelemes rendszer telepítése az átemelőknél az energiaköltségek csökkentése 

érdekében. 

Melléklet:- 

Beruházás várható költsége: 40,0MFt + 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 

2017 

1.  Mezőkovácsháza, Hársfa utcai butiksor vízellátó rendszerének 

rekonstrukciója 

A butiksort ellátó vízvezeték horganyzott acélcsőből lett építve. A vezeték betonozott 

felület alatt húzódik. A vezeték több helyen perforálódott, ezért cseréje szükséges. Az új 

ellátó vezeték műanyag csőből készülne olyan területen, ahol nincs betonozott felület. 

Melléklet:- 

Beruházás várható költsége: 2,0 MFt + ÁFA 

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 

2. Központi vízműtelep 4. sz. kútjának felújítása (mosatás, szűrősavazás, 

fenéktisztítás) 

A kút vízhozama kb. 50 %-os csökkenést mutat, feltehetően a homokolódás 
következtében. Meg kell kísérelni az eredeti vízhozam visszaállítását fenéktisztítással, 
szűrősavazással, mosatással, valamint kompresszorozással. 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 1,5MFt+ ÁFA 

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 

3. 500m3-es betonvíztorony töltő-ürítő és a fenékürítő vezetékeinek felújítása, 

szerelvények cseréje. 

Az 500 m3-es víztorony töltő-ürítő, valamint a fenékürítő vezetékei erősen korrodáltak, 
cseréjük szükséges.  Az eddigi acélcső helyett műanyag csövek alkalmazásával kell a 
problémát megoldani. 
 
Melléklet: - 
 
Felújítás várható költsége: 6,0MFt+ ÁFA 
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A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 
4. Végegyháza vízműtelep térszíni tározójának felújítása (mosatás, 

fertőtlenítés) 

A végegyházi tározó jelenleg üzemen kívül van. A vízszolgáltatás (ellátás) biztonsága 
érdekében üzemképes állapotba kell hozni, illetve tartani mosatással, fertőtlenítéssel. 
 
Melléklet: - 
 
Felújítás várható költsége: 1,0MFt+ ÁFA 
 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

II. ütem 

Tervezett időtáv: közép 

2018-2021 

 

1. Víztorony korrodált betonfelületének felújítása 

Melléklet: - 

Felújítás várható költsége: 12,0MFt + ÁFA 

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 

2. Folyamatirányítás felújítása 

Melléklet:- 

Beruházás várható költsége: 6,0 MFt + ÁFA 

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 

3.  Földalatti csomópontok aknában történő elhelyezése (4db) 

Melléklet:- 

Beruházás várható költsége: 2,0 MFt + ÁFA 

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 

III. ütem 

Tervezett időtáv: hosszú 

2021-2030 

 

1. Hálózati csomópontok (6db) felújítása 

Melléklet: - 

Felújítás költsége: 5,0MFt+Áfa. 

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
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2. Fűtés korszerűsítés Dózsa utcai vízműtelep üzemi épületén (nyílászárók 

cseréje, külső hőszigetelés) 

Melléklet: - 

Felújítás várható költsége: 8,0MFt+Áfa. 

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 

3.  Mezőkovácsháza – Végegyháza közötti távvezeték rekonstrukciója 

Melléklet:- 

Beruházás várható költsége: 23,05 MFt + 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. a VKR kód kiadása folyamatban van 

I. ütem 

Tervezett időtáv: rövid 

2017 

1. Szennyvíztisztító telepi labor felújítása, korszerűsítése 

A szakszerű üzemeltetés érdekében a tisztítótelep dolgozóinak megfelelő információkra 
van szüksége a szennyvíz minőségét illetően. Ilyen paraméterek: a pH, oldott oxigén, 
szárazanyag koncentráció a levegőztető medencében, visszaforgatott iszapban, BOI a 
bejövő- és elfolyó vízben. A paraméterek segítségével hosszabbítható az iszap életkor, 
az iszaptermelés és a szükséges recirkuláció nagysága. 
Melléklet:- 
Beruházás várható költsége: 2,5 MFt + ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
2. Mezőkovácsházi szennyvíztisztítótelep I. számú légsűrítőjének felújítása. 

A légsűrítő csapágyazása nagyon zajos, cseréjük szükséges, továbbá a dugattyúgyűrűk 
és a hüvely kopása miatt megnőtt a résveszteség, rontva a sűrítő hatásfokát. 
Melléklet: - 

Felújítás várható költsége: 0,6MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
3. Mezőkovácsháza 9. számú átemelő betonfelületének felújítása 
A szennyvíz korrozív hatása miatt beindult betonkorrózió következtében az átemelő 
belső felülete eddig mintegy 5 cm-es vastagságban fellazult. A folyamat miatt a beton 
szilárdsága folyamatosan csökken, veszélyeztetve az átemelő falának állékonyságát. 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 1,5MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
4. Átemelőkben a vezetőcsövek cseréje 
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Az átemelőkben a szennyvízszivattyúk be- és kiemelését lehetővé tevő vezetőcsövek a 
korrózió miatt gyengülnek, terhelhetőségük csökken, cseréjük szükséges. 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 1,5MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

II. ütem 
Tervezett időtáv: közép 

2018-2021 
 
1. A szennyvíztisztító telep szociális épületének felújítása (nyílászárók cseréje, 
külső hőszigetelés) 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 3,5 MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
2. Noggerath rács (mechanikai szűrő) felújítása. 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége:2,5MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
3. Szennyvíztisztító telep levegőztető medencéinek takarítása, felújítása 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 1,8 MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
4. 5. számú légkompresszor felújítása 

Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 2,0MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
5. Átemelőkbe szivattyú felújítás, pótlás (4db) 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 4,0MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
6. Tolózárak cseréje a szennyvíztisztítótelep udvartéri vezetékein 
Melléklet:- 
Beruházás várható költsége: 2,0MFt+ ÁFA. 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
 

III. ütem 
Tervezett időtáv: hosszú 

2022-2031 
1. Iszapcentrifuga felújítása 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 3,6MFt+ ÁFA 
A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj 
2. Pálcás sűrítő felújítása 
Melléklet: - 
Felújítás várható költsége: 3,6MFt+ 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 2017-2031 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, 2016. augusztus….. 

 

 

 

 

 

………………………………………                                                    ……………………………………. 

 Varga Gusztáv            Daróczi László 

 polgármester                    ügyvezető igazgató 

            meghatalmazó                         meghatalmazott 
 
 

 
 


