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ELŐTERJESZTÉS 
 

Püspökladány 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének 
jóváhagyásáról 

 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a 
víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés 
szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési 
tervet kell készíteni.  
A gördülő fejlesztési terv célja, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának 
műszaki állapota megfelelő színvonalú legyen a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és 
költséghatékony biztosításához.  
A terv két részből tevődik össze, a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a 
beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év 
szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 
 
Az új víziközmű létesítésére, vagy már meglévő víziközművön végzett – a tárgyi eszközök 
mennyiségének, kapacitásának bővülését vagy műszaki állapotának, funkciójának, 
üzembiztonságának javulását eredményező – korszerűsítési tevékenységeket a beruházási terv 
tartalmazza. 
A meglévő víziközművek és egyes tárgyi eszközök eredeti kapacitását, pontosságát teljesen 
vagy megközelítőleg visszaállító vagy azokat pótló – de mennyiségi vagy minőségi többletet 
nem eredményező – tevékenységeket pedig a felújítási és pótlási terv tartalmazza. 
 
A víziközmű-szolgáltató TRV Zrt. elkészítette a ránézve kötelező érvényű felújítási és pótlási 
tervet, illetve az Önkormányzatra nézve kötelező érvényű beruházási tervrészt is. 
Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-
rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, 
a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész 
kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt 
vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi. 
 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 
 

Határozati javaslat:  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján, Püspökladány 2018-2032. időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészét 
megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési terv 
benyújtásra kerüljön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 
 
Püspökladány, 2017. szeptember 20. 
 
                  Dombi Imréné 
         polgármester 
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I. A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 

Víziközmű-rendszer megnevezése: PL-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Püspökladány vízmű, Püspökladány ivóvízhálózat 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 

 
Püspökladány vízmű: 

A vízmű kapacitása 3520 m3/d. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, vas-mangán 
eltávolítás, ammónia-, arzénmentesítés. A vízellátást 7db mélyfúrású kút biztosítja. A 
kitermelt nyersvíz az 500 m3-es nyersvíztározóba érkezik, ahol a gáztalanítók elvégzik a 
metántartalom csökkentést. A tározóból szivattyúk juttatják a nyersvizet a szűrőkön keresztül 
a tisztítottvíz medencékbe. A szivattyúk szívóágánál a vas-mangán arzén oxidációja 
érdekében nátrium-hipoklorit adagolás történik. Szintén itt kerül beadagolásra a vas-klorid is 
az arzéneltávolítás érdekében. A vegyszeradagolást követően a víz a 3-3 db sorba kapcsolt 
szűrőre kerül. Az első 3 szűrő töltete mangánzöldhomok, a másik 3 szűrőé kvarckavics. A 
szűrés után a vízkeménység beállítása történik kalcium-klorid adagolással. A kezeltvíz 
tározóból hálózati szivattyúk juttatják az ivóvizet a települési elosztóhálózatba, illetve 
víztoronyba. 
 
1 db 500 m3-es nyersvíz tározó 
2 db 150 m3-es nyersvíz tározó (tartalék) 
5 db gáztalanító berendezés Reginjekt tip. 
1 db klórgázadagoló berendezés (tartalék) 
1 db nátrium-hipoklorit adagoló berendezés 
1 db vas-klorid adagoló berendezés 
2 db statikus keverő Tetramix 
1 db kalcium-klorid adagoló berendezés 
1+1 db légkompresszor 
6 db vas-mangán arzénmentesítő szűrő (kvarckavics ill. mangánzöldhomok töltet) 
3 db hálózati szivattyú Grundfos tip. 
2 db hál. sziv. TTA (tartalék) 
1 db 3 rekeszes vasiszap ülepítő 
1 db 200 m3-es magastározó 
 
Püspökladány ivóvízminőségének javítása a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0007 projekt keretében 
valósult meg 2014-ben. A projekt keretében felújításra került 6 db termelő kút, valamint 1 db 
új kút létesült. A vízműtelepen a 6 db szűrőből 3 db felújításra és átalakításra került az 
arzéneltávolítás érdekében. Az üzemépület állapota jó, szerkezeti problémák nincsenek. A 
gépészeti elemek állapota vegyes. A GRUNDFOS szivattyúkból és rozsdamentes csövekből 
álló szivattyúállomás 2014-ben került kialakításra. A homokszűrő tartályok alumínium 
héjalása oxidálódott. A szerelvények és csövezések állapota vegyes, a 2014-es KEOP 
beruházás keretében csak a szűrtvíz vezetékek cseréje történt meg, a nyersvíz vezetékek 
felújítása szükségszerű. Műszaki állapotuk miatt indokolt a csavarkompresszorok cseréje 
modernebb légfúvókra. A településen lévő víztorony építészete és gépészete felújított. 



 

 
Püspökladány ivóvízhálózat: 

A településen az elosztóhálózatot 1965 évben kezdték építeni, melyet később többször 
bővítettek illetve felújítottak. A teljes hálózat hossza 80 999 fm. A hálózat jelenlegi állapota 
szerint a vezetékek 10%-a 1965-ben, 3%-a 1968-ban, 43%-a 1970-ben, 25%-a 1975-ben és 
19%-a 1985-ben létesült. A felhasznált vezetékeket tekintve DN 80 - DN 250 átmérőjű AC 
vezeték illetve DN 90 – DN 200 KM-PVC vezetékek lettek létesítve. 
 
72 fm NA60 KM-PVC vezeték 
21 fm NA80 acél vezeték 
33030 fm NA80 ac vezeték 
10856 fm NA80 KM-PVC vezeték 
29 fm NA100 acél vezeték 
19788 fm NA100 ac vezeték 
2160 fmNA100 KM-PVC vezeték 
2470 fm NA125 ac vezeték 
350 fm NA150 KM-PVC vezeték 
5931 fm NA200 ac vezeték 
930 fm NA200 KM-PVC vezeték 
156 fm NA250 ac vezeték 
80 db közkifolyó 
265 db tűzcsap 
 
A tolózár aknák műszaki állapota változó, ami korukból is adódik. Az elzáró szerelvények 
többsége még eredeti. Az elmúlt 5 évben jelentősebb felújítási munkák nem történtek a 
karbantartás jellegű munkákat és hibaelhárításokat kivéve. 
 



3. melléklet

Tervezett 

nettó költség

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
4 142             bérleti díj 2018. január 2018. december x

2.
Víztermelő kutak és a 150 m3 magastározó behatolás jelző 

rendszerének felújítása
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

1 000             bérleti díj 2018. január 2018. december x Ajelenlegi rendszer korszerűtlen. Behatolás jelző rendszer felújítása.

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
3 568          bérleti díj 2019. január 2022. december x

4.
Vízműtelep gépház nyesrsvízvezetékek cseréje

 DN 300, rozsdamentes acél, 30 m
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

8 000          bérleti díj 2019. január 2022. december x nyesrsvízvezetékek cseréje DN 300, KO acél, 30 m

5.
Vízműtelep Nyersvíz töltövezeték (DN 200 KPE, 30 m) 

cseréje tolózárakkal (DN 200, 4 db) 
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

4 000          bérleti díj 2019. január 2022. december x
Nyersvíz töltövezeték (DN 200 KPE, 30 m) csere, tolózár csere 

(DN 200, 4 db) 

6.
150 m3 -es Magasvíztározó töltövezeték cseréje, DN 200 

KPE, 80 m és 2 db DN 200 tolózár
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

1 500          bérleti díj 2019. január 2022. december x
töltövezeték csere, DN 200 KPE, 80 m és 2 db DN 200 tolózár 

csere

7.
Vízműtelep hálózatra menő 2. vezeték kiépítése, 1. sz. 

vezeték tolózárak cseréje. DN 300 KPE - 80 m, DN 200 
tolózár - 4 db, DN 300 tolózár - 2 db

nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
5 900          bérleti díj 2019. január 2022. december x

Vízműtelep hálózatra menő 2. vezeték kiépítése, 1. sz. vezeték 
tolózárak cseréje. DN 300 KPE - 80 m, DN 200 tolózár - 4 db, DN 

300 tolózár - 2 db

8.
Vízműtelep szűrőterem és vegyszereadagoló helyiség 

korszerűsítése
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

2 500          Pályázati forrás 2019. január 2022. december x
A szűrőterem, vegyszeradagoló helyiség elavult, műszaki állapota miatt
korszerűsítés szükséges.

Vízműtelep szűrőterem és vegyszereadagoló helyiség 
korszerűsítése, padlóburkolattal, oldalfal csempézés, vízvételi 

lehetőséggel ventillátoros szellőzéssel

9.
Vízműtelepi acél, nyersvíz töltövezeték cseréje 

tolózárakkal, DN 400 KPE - 30 m
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

3 500          bérleti díj 2019. január 2022. december x

A jelenlegi AC, acél vezetékszakaszon egyre több esetben fordulnak elő
váratlanul csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú gerincvezeték kiépítésével,
ivóvízhálózati szerelvények cseréjével a meghibásodások száma csökkenthető,
megszüntethető.

acél, nyersvíz töltövezeték cseréje tolózárakkal, DN 400 KPE - 30 
m

10. Vízműtelep iroda, szociális épület felújítás nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
5 200          Pályázati forrás 2019. január 2022. december x Az épület elavult, műszaki állapota indokolja a felújítást.

Vízműtelep, Iroda szociális épület homlokzat javítás, tető szigetelés 
cseréje, nyílászáró csere

11. AC vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal 5.300 fm nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
132 500         Pályázati forrás 2019. január 2022. december x AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, tűzcsapok cseréje 5.300 fm

12.
AC vezeték cseréje bekötő vezetékekkel, tolózárakkal, 

tűzcsapokkal  5.120 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

128 000         Pályázati forrás 2019. január 2022. december x
AC vezeték csere KPE csőre, bekötő vezetékek cseréje, tolózárak, 

tűzcsapok cseréje  5.120 fm

13. AC vezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal 4.357 fm nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
108 925         Pályázati forrás 2019. január 2022. december x AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, tűzcsapok cseréje 4.357 fm

14. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
6 320             bérleti díj 2023. január 2032. december x Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

15. 2 db 150 m3 -es nyersvíz tároló felújítása nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
10 000           bérleti díj 2023. január 2032. december x 2 db 150 m3 -es nyersvíz tároló felújítása

16. 500 m3 -esNyersvíz Tároló felújítása nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500             bérleti díj 2023. január 2032. december x 500 m3 -es nyersvíz tároló felújítása

17.
Nyersvíz töltővezeték cseréje 1-6 kutak és a nyervíztározó 

között. DN 200 KPE - 1020 m, DN 150 KPE - 360 m
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

27 600           bérleti díj 2023. január 2032. december x
A jelenlegi acél vezetékszakaszon egyre több  esetben fordulnak elő váratlanul 

csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú gerincvezeték kiépítésével a 

meghibásodások száma csökkenthető, megszüntethető.

Acél nyersvíz töltővezeték csere KPE csőre. DN 200 KPE - 1020 
m, DN 150 KPE - 360 m

18. Víztorony komlett felújítása nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
36 000           Pályázati forrás 2023. január 2032. december x A víztorosny üzemelése során építészete, gépészete elavult, felújítása szükséges

Víztorony komlett felújítása (víztér, nyílászárok, csőszerellés, 
szerelvényekkel együtt)

19. NA 200 Nyomóvezeték cseréje Vízműtelep - Víztorony 7450 fm nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
228 000         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x NA 200 nyomóvezeték cseréje 7450 fm

20. NA 80 Nyomóvezeték felújítása Petri telep 46265 fm nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
600 000         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x NA 80 Nyomóvezeték felújítása Petri telep 46265 fm

21. NA 100 Nyomóvezeték felújítása Petri telep 18765 fm nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
350 000         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x NA 100 Nyomóvezeték felújítása Petri telep 18765 fm

22. Hálózatra menő vezeték építése 80 fm NA 300 KPE cső nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
3 280             Pályázati forrás 2023. január 2032. december x Hálózatra menő vezeték építése 80 fm NA 300 KPE cső

23.
AC vezeték cseréje tolózárakkal, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 5.356 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

133 750         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 5.356 fm

24.
AC vezeték cseréje tolózárakkal, bekötő vezeték cseréje 

tűzcsapokkal  4.610 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

115 250         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 4.610 fm

25.
AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 5.150 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

128 750         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 5.150 fm

26.
AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 4.830 fm 
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

120 750         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 4.830 fm 

27.
AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 4.590 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

114 750         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 4.590 fm

28.
AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 5.140 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

128 500         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje5.140 fm

29.
AC vezeték cseréje tolózárakkal, bekötő vezeték cseréje 

tűzcsapokkal 5.010 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

125 250         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 5.010 fm

30.
AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 5.500 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

137 500         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 5.500 fm

31.
AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje, tolózárakkal,  

tűzcsapokkal 5.550 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

138 750         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 5.550 fm

32.
AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 8.960 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

224 000         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 8.960 fm

33.
AC vezeték cseréje bekötő vezeték cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 9.180 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

229 500         Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
AC vezeték csere KPE csőre, tolózárak, bekötővezetékek, tűzcsapok 

cseréje 9.180 fm

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 5 142 5 142

II. ütem 403 593 20 568

III. ütem 2 865 450 51 420

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" 

kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-10162-1-001-00-04 

Tervezett időtáv ****

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, 

pótlás

A jelenlegi AC, acél vezetékszakaszon egyre több  esetben fordulnak elő 

váratlanul csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú gerincvezeték 

kiépítésével, ivóvízhálózati szerelvények cseréjével a meghibásodások 

száma csökkenthető, megszüntethető.

A nyersvíztárolók építészete, gépészete elavult, felújítása szükséges

A jelenlegi AC, acél vezetékszakaszon egyre több  esetben fordulnak elő 
váratlanul csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú gerincvezeték kiépítésével, 

ivóvízhálózati szerelvények cseréjével a meghibásodások száma csökkenthető, 
megszüntethető.

A jelenlegi acél vezetékszakaszon egyre több  esetben fordulnak elő váratlanul 

csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú gerincvezeték kiépítésével a 

meghibásodások száma csökkenthető, megszüntethető.

Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása



3. melléklet

Tervezett nettó 

költség

1. Mosató akna kiépítés a Vízműtelepen nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
5 000                 Pályázati forrás 2019. január 2022. december x

A mai kor kovetelményeinek megfelelő hálózatmosatási lehetőség kiépítése
arendszeres hálózattisztítás érdekében szükséges.

Mosatási csomópont kiépítés

2. Uv fertőtlenítő berendezés beépítése igen
Püspökladány Város 

Önkormányzata
15 000               Pályázati forrás 2019. január 2022. december x A hatékony fertőtlenítés megvalósítása érdekében szükséges. Uv fertőtlenítő berendezés beépítése

3.
Vasiszap "solar" szárító építése

igen
Püspökladány Város 

Önkormányzata
8 000                 Pályázati forrás 2019. január 2022. december x

A megfelelő szárazanyagtartalmú, szállítható vasiszap biztosíthatósága
érdekében szükséges. Vasiszap "solar" szárító építése

4.
Vízműtelep területén egy új hálózati elosztó vezeték 

kiépítése a meglévő mellé
igen

Püspökladány Város 
Önkormányzata

10 000               Pályázati forrás 2023. január 2032. december x Üzembiztonsági okokból szükséges az elosztó vezeték építése. hálózati elosztó vezeték kiépítése a meglévő mellé

5.
Nyomásfokozó és utófertőtlenítő berendezés beépítése az 

újtelepi városrészen
igen

Püspökladány Város 
Önkormányzata

15 000               Pályázati forrás 2023. január 2032. december x Üzembiztonsági okokból szükséges az elosztó vezeték építése. Nyomásfokozó és utófertőtlenítő berendezés beépítése

6.
150 m magastározónál közvetlen tüzivíz vételezési pont 

kiépítése
igen

Püspökladány Város 
Önkormányzata

8 000                 Pályázati forrás 2023. január 2032. december x Biztonsági okokból szükséges az elosztó vezeték építése. tüzivíz vételezési pont kiépítése

7. Behatolás elleni védelem kiépítése a víztermelő kutaknál nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
3 000                 Pályázati forrás 2023. január 2032. december x A kutak behatolás elleni védelmének kiépítése szükséges, a kutak biztonsága 

érdekében.
Behatolás elleni védelem kiépítése 

8.
Vízműtelep szociális épületek fütésrendszerének 

korszerűsítése
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

10 000               Pályázati forrás 2023. január 2032. december x
A jelenlegi fűtésrendszer elavult.

fütésrendszer korszerűsítése

9.
Komplex térinformatikai rendszer megvalósítása

nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
10 000               Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

Jelenlegi adatbázisunk nem megfelelő, ezért új és fejlettebb adatbázis kiépítése 
szükséges Komplex térinformatikai rendszer megvalósítása

10.
Légfúvó ház hangszigetelése, hűtése.

nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
5 000                 Pályázati forrás 2023. január 2032. december x Egészségkárosító zajhatás csökkentése érdekében szükséges.

Légfúvó ház hangszigetelése, hűtése.

11.
vízmű kapacitás bővítése 2 db új szűrő kiépítésével, meglévő 

szűrő  szűrőanyag csere
igen

Püspökladány Város 
Önkormányzata

50 000               Pályázati forrás 2023. január 2032. december x A hosszútávú ellátásbiztonság, növekvő vízigény miatt szükséges. vízmű kapacitás bővítése 2 db új szűrő kiépítésével

…

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 28 000 0

III. ütem 111 000 0

Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Feladat szükségességének indoklása

Vízjogi engedély köteles-e a 

beruházás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

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

"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-10162-1-001-00-04 

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
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I. A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 

Víziközmű-rendszer megnevezése: PL-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Püspökladány szennyvíztisztító, Püspökladány csatornahálózat 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Püspökladány szennyvíztisztító: 

A szennyvíztisztító telep kapacitása 2500 m3/d. A szennyvíztisztító telep 1990 előtt létesült. 
Alkalmazott technológia: eleveniszapos biológiai tisztítás (III. tisztítási fokozat). A 
szennyvíztisztító telep automatikus üzemű. 
A telepre érkező szennyvíz útja: 
- rácsakna - kétszintes ülepítő (1 db) - anaerob reaktor -anoxikus reaktor -levegőztető reaktor 
– utóülepítő – fertőtlenítő – befogadó; 
A szennyvíziszap útja: 
- utóülepítő – recirkulációs iszap az an aerob reaktorba beemelő szivattyúhoz-, vagy a 
kétszintes ülepítőbe; 
 
1 db gépi rács 
2 db kétszintes ülepítő (ebből 1 db puffer) 
1 db biológiai műtárgy (anaerob tér 202 m3, anoxikus tér 632 m3, levegőztető terek 657 m3, 
443 m3, utóülepítő Dorr tip.) 
1 db fertőtlenítő labirint medence 
1 db szipp. Szv. Előkezelő 
1 db kezelő épület 
1+1 db légfúvó (Aerzener, Pedro Gill. tip.) 
1 db iszapprés MIB-6 (használaton kívül) 
 
A telep műtárgyai koruknak megfelelő állapotúak. A műtárgyak felületén csak kisebb 
betonfelületi korróziót lehet észlelni.  
A kétszintes ülepítők - amelyek közül az egyik iszap puffernek van használva - funkcionálisan 
ellátják a feladatukat, azonban helyettük egy új iszapsűrítő műtárgy megépítése 
szükségszerűvé válik. A biológiai műtárgy korának megfelelő állapotú, bizonyos pontokon 
felújítást igényel. A műtárgyon alkalmazott gépészeti csövezés szintén közepes állapotú, a 
levegőztető elemek bizonyos helyeken (intenzívebb buborékoltatás) cserélendők. Az 
utóülepítő műtárgy korának megfelelő állapotú, a betonfelületek néhol felújítást igényelnek. 
Az iszapvíztelenítő gép a komplett géplánccal együtt teljesen elhasznált, cseréje javasolt. A 
légfúvó berendezések elavultak cseréjük javasolt.  
 
Püspökladány csatornahálózat: 

A település csatorna hálózata alapvetően gravitációs üzemű és elválasztott rendszerű. A 
településen tizenkilenc átemelő üzemel, melyek összegyűjtik a gravitációs hálózaton érkező 
szennyvizet, és a végátemelő továbbítja azt a szennyvíztisztító telep felé. A hálózat és az 
átemelők is több lépésben épültek. Az alaphálózatot 1968-ban építették, majd 1975-ben, majd 



 

a 90-es évektől folyamatosan bővítették. A szennyvízátemelők 1968-ban (3 db), 1975-ben (2 
db), 1993-1996 között (3 db), 2003-2005 között (6 db), valamint 2014-ben (5 db) létesültek. 
A hálózat gravitációs vezetékei NA 200 - NA 400 átmérőjű csőből készültek, ezek főleg KG-
PVC illetve beton vezetékek. 
A nyomott szennyvíz KPE 63, KPE 110, KM-PVC 110 csőből létesült. 
 
4519 fm NA200 ac gerincsatorna 
2457 fm NA300 ac gerinccsatorna 
291 fm NA400 beton gerinccsatorna 
60934 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna 
2942 fm D110 KM-PVC nyomóvezeték 
2450 fm D110 KPE nyomóvezeték 
461 fm D63 KPE nyomóvezeték 
19 db szennyvízátemelő 
 
A hálózat kapacitása a fogyasztói igényeket kielégíti, üzembiztonsága megfelelő, műszaki 
állapota korától és anyagától függően változó. 
Az elmúlt 5 évben nem volt rekonstrukció a hálózaton. Az átemelők létesítési évük 
függvényében eltérő műszaki állapotban vannak, a 2014-ben létesített átemelők újszerűek, a 
többi átemelő megfelelő állapotban van. 



3. melléklet

Tervezett 

nettó költség

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
103             bérleti díj 2018. január 2018. december x

2.
Iszapvíztelenítés korszerűsítés

(iszapkihordó csiga, 5 m3-es iszapkonténer)
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

2 232          bérleti díj 2018. január 2018. december x
A szivattyúk fokozatos terhelésnek vannak kitéve, gyakori a 

meghibásodásuk, a felújításokkal számolni, tervezni szükséges.
Szennyvízszivattyúk felújítása.

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
1 340          bérleti díj 2019. január 2022. december x

4. Gépi rács cseréje nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
5 000          Pályázati forrás 2019. január 2022. december x

A mechanikai tisztítást végző gépi rács folyamatosan avul, elhasználódik, 
felújítása gazdaságtalan, cseréjét el kell végezni.

Gépi rács cseréje.

5. Szennyvíz tisztító telep bukóvályú felújítás nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
10 000        Pályázati forrás 2019. január 2022. december x A bukóvályú folyamatosan avul, elhasználódott, felújítása szükségszerű. Bukóvályú felújítás

6. Szennyvíz tisztító telep 2 szintes ülepítő felújítás nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
10 000        Pályázati forrás 2019. január 2022. december x

A kétdzintes ülepítő folyamatosan avul, elhasználódott, felújítása 
szükségszerű.

Kétszintes ülepítő felújítás

7. Biológiai műtárgy felújítás nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
30 000        Pályázati forrás 2019. január 2022. december x

A biológiai tisztítást végző műtárgy folyamatosan avul, elhasználódik, 
felújítása szükségszerű.

Biológiai műtárgy felújítás.

8. I. sz Átemelő Felújítása nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2019. január 2022. december x

9. VI. sz Átemelő Felújítása nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2019. január 2022. december x

10. Átemelő szivattyú felújítás 8 db nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
8 000          bérleti díj 2019. január 2022. december x

A szivattyúk fokozatos terhelésnek vannak kitéve, gyakori a 
meghibásodásuk, a felújításokkal számolni, tervezni szükséges.

Szennyvízszivattyúk felújítása.

11.
Szennyvíztelep bejővő szennyvíz átfolyásmérőinek cseréje 

modernebb az irányítástechnológiába beépíthetőre
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

15 000        Pályázati forrás 2019. január 2022. december x Az átfolyásmérő berendezések elavultak, cseréjük indokolt. Átfolyásmérő berendezések cseréje.

12. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
3 350          bérleti díj 2023. január 2032. december x

13. IV. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

14. VII. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

15. V. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

16. III. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

17. II. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

18. VIII. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

19. IX. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

20. X. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

21. XI. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

22. XII. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

23. XIII. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

24. XIV. sz Átemelő Felújítása (Saválló szerelvények) nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
7 500          Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

25. Átemelő szivattyú felújítás 10db nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
20 000 bérleti díj 2023. január 2032. december x

A szivattyúk fokozatos terhelésnek vannak kitéve, gyakori a 
meghibásodásuk, a felújításokkal számolni, tervezni szükséges.

Szennyvízszivattyúk felújítása.

26.
AC 300 szennyvízvezeték cseréje tisztítóaknákkal, idomokkal 

1650 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

69 300        Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

27.
AC 200 szennyvízvezeték cseréje tisztítóaknákkal, idomokkal 

949 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

29 000        Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

28.
AC 250 szennyvízvezeték cseréje tisztítóaknákkal, idomokkal 

452 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

20 000        Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

29.
Beton 400 szennyvízvezeték cseréje tisztítóaknákkal, idomokkal 

980 fm
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

53 900        Pályázati forrás 2023. január 2032. december x

…

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 2 335 2 335

II. ütem 94 340 9 340

III. ütem 285 550 23 350

Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21-10162-1-001-00-02

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, 

pótlás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" 

kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend

A szennyvíz gerinchálózat beton és AC csőböl épült meg korábban, amely 
elöregedett és a folyamatos hiba javítások elkerülése miatt új KG-PVC vezeték 

kiépítése vált szükségessé.

A régi AC, beton csatornahálózat elbontását követően, új KG-PVC 
vezeték beépítése történik.

Az átemelőkben lévő gépészeti szerelvények, nyomócsövek 
korrodáltak, az üzembiztonság érdekében cseréjüket el kell 

végezni.

Gépészeti szerelvények, nyomócsövek cseréje korrózióálló 
anyag alkalmazásával.

Az átemelőkben lévő gépészeti szerelvények, nyomócsövek korrodáltak, 
az üzembiztonság érdekében cseréjüket el kell végezni.

Gépészeti szerelvények, nyomócsövek cseréje.



3. melléklet

Tervezett 

nettó költség

1. Szennyvízszivattyú beszerzése 2 db Flygt NT 3102 nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
2 600          Pályázati forrás 2019. január 2022. december x

A szennyvízhálózaton üzemelő átemelők nem rendelkeznek megfelelő 
tartalék szivattyúkkal. 

2 db Flygt NT 3102 szennyvízszivattyú beszerzése

2. Szennyvíziszap tároló lefedése igen
Püspökladány Város 

Önkormányzata
30 000        Pályázati forrás 2019. január 2022. december x

A szennyvíziszaptároló jelenleg fedetlen, az iszap nem tud megfelelő 
mértékben száradni, további kezelése, szállítása így nehézkes.

Szennyvíziszap tároló lefedése

3.
800 fm KPE 300 Szennyvíz vezeték kiépítése a VII.-es átemelő és a 

szennyvíztelep között
igen

Püspökladány Város 
Önkormányzata

42 000        Pályázati forrás 2019. január 2022. december x
Nagy terhelés (csapadékos idő) esetén a jelenlegi vezetékek kapacitása 

nem elegendő a szennyvíz elvezetésére, ezért egy további vezeték 
kiépítése szükséges.

800 fm KPE 300 Szennyvíz vezeték kiépítése

4.
Szennyvízszivattyú beszerzése 8 db 

Flygt NT 3102 4db, Flygt NT 3127 2db, Flygt MP 2db
nem

Püspökladány Város 
Önkormányzata

10 000        Pályázati forrás 2019. január 2022. december x
4 db Flygt NT 3102, 2 db Flygt NT 3127, 2 db Flygt MP 

szennyvízszivattyú beszerzése

5. Szennyvízszivattyú beszerzése 12 db nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
15 000        Pályázati forrás 2023. január 2032. december                x 12 db szennyvízszivattyú beszerzése 

6. Komplex térinformatikai rendszer megvalósítása nem
Püspökladány Város 

Önkormányzata
10 000        Pályázati forrás 2023. január 2032. december                x Jelenleg nem rendelkezünk digitális térképi állománnyal a település hálózatáról. Komplex térinformatikai rendszer megvalósítása

7. Szennyvíz tisztító telep kapacitás bővítés igen
Püspökladány Város 

Önkormányzata
100 000      Pályázati forrás 2023. január 2032. december x A hosszú távon növekvő szennyvízmennyiség megfelelő tisztítása érdekében. Szennyvíz tisztító telep kapacitás bővítés

…

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 84 600 0

III. ütem 125 000 0

A szennyvízhálózaton üzemelő átemelők nem rendelkeznek megfelelő 
tartalék szivattyúkkal. 

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" 

kifejezéssel

Feladat szükségességének indoklása

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép HosszúKezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Vízjogi engedély köteles-e a 

beruházás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21-10162-1-001-00-02

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése


