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Tárgy: Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető víziközmű 
rendszere gördülő fejlesztési tervének (2022-2036) elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  Az idei év során - külön vállalkozási szerződés alapján - a 
DPMV Zrt. készítette el a 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, és benyújtotta jóváhagyásra a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH). A benyújtott dokumentációt a Vksztv. 
11.§ (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős önkormányzatnak is véleményeznie kell, amelyet a DPMV Zrt. pótlólag 
megküld a MEKH részére. 
 
A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására Önkormányzatunk részéről továbbra is rendelkezésre 
áll Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás 
összege (a számla jelenlegi egyenlege: 33. 244. 769-Ft), valamint az ivóvíz és csatornahálózat üzemeltetéséért fizetett 
éves bérleti díj összege, amely jelenleg nettó 104.700.000-Ft/év. A jelenlegi jogszabályok alapján ezek a bevételek csak 
közműfejlesztési célokra fordíthatók.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2022-2036 évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2022-2036 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezetében 
foglaltakkal. 

2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának 
Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az 
évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból, valamint a DPMV Zrt. által beszedett közműfejlesztési hozzájárulásból biztosítja. 

3. vállalkozási keretszerződést köt a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel Gyál Város ivóvíz és 
szennyvíz rendszereinek 2022. évre vonatkozó - a mellékelt gördülő fejlesztési terv szerinti - munkálatainak 
elvégzésére. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  a határozat megküldésének: 2021. november 12. 

a tervben foglaltak teljesítésének: folyamatos, illetve adott 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2021. október 6. 
      
 

Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
Mellékletek:  

1. DPMV Zrt. megkeresése a 2022-2036. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan 

2. Gyál Város 2022-2036. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezete 





 Tervezett 
nettó költség Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

15 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.
1 db/év vecsési Regionális végátemelő  
szivattyú felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 500 Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása/pótlása (10 db/év)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

15 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

5. Szélső utcai átemelő és nyomóvezetékének 
cseréje, tervezés, engedélyeztetés

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

6. Gyál szennyvízátemelők gépészeti felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

7. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

48 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X X X X

8. Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének 
cseréje, kivitelezés

nincs Gyál Város 
Önkormányzat

45 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X

9. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása (10 
db/év)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

48 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

10. szennyvízátemelő gépészeti felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

48 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

11. vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása (Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

12.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

24 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

13.
Vecsési Regionális végátemelő  daráló 
(Monster)beszerzése 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

14. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

120 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

15. Szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció nr. Gyál Város 
Önkormányzata

100 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X

16. Szennyvízátemelő szivattyú felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

150 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

17. Szennyvízátemelő gépészeti felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

100 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

18.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

13 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

19.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

60 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

20.
Vecsési Regionális végátemelő  daráló 
(Monster)beszerzése 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

25 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes 
ütemek tekintetében [eFt]

Rendelkezésr
e álló források 
számszerűsíte

tt értéke a 
teljes ütem 

tekintetében 
[eFt]

56 500                                                                              70 500           
223 000                                                                            275 752        
568 000                                                                            705 000        

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Fontossági 
sorrend

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

3 800          Bérleti díj Rövid X

2. Búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 500          Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3. 20 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 800          Bérleti díj 15.ápr 31.dec Rövid X

4. Tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000          Bérleti díj 15.ápr 31.dec Rövid X

5. Gyál Vízműtelep Gépház felújítás, 
vascső csere

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

20 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

6. Tolózárak és tűzcsapok felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000          Önkormányzati 
forrás

01.jan 31.dec Rövid X

7. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

16 000        Bérleti díj Közép X X X X

8. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

10 000        Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

9. Ivóvízhálózaton ac. csövek cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

25 000        Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

10. Búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

11. 20 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

12. Tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

12 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

13. Hálózati szivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

14. Vastalanító berendezés töltetcsere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

15. Vastalanító berendezés felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

20 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

16. Frekvenciaváltók telepítése nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

17. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

50 000        Bérleti díj hosszú X X X X X X X X X X

18. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

20 000        Bérleti díj 15.ápr 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

19. Ivóvízhálózaton ac. csövek cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

60 000        Bérleti díj 15.ápr 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

20. Búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

15 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X

21. 20 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

28 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

22. Tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

28 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

23. Hálózati szivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

15 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X

24. Frekvenciaváltó csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X

25. Vastalanító berendezés töltetcsere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

12 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X

26. Medence és zárkamra felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X

27. Víztorony felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

47 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége 
az egyes ütemek tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló 
források 

számszerűsített 
értéke a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

38 100                                                 38 100                  
118 000                                               130 000                
295 000                                               325 000                

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi 

létesítési/elvi 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
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Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra 

Tervezési időszak: 2022. év 

A tervet benyújtó szervezet 

megnevezése: 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

Víziközmű-szolgáltató 
megnevezése: 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat 
megnevezése: 

Vízellátás 

Véleményeltérést megfogalmazó 
érintett fél megnevezése: 

Gyál Város Önkormányzata 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Víziközmű-rendszer kódja: Gyál-IV   11-25627-1-001-00-03 

 

Ellátásért felelős: 
 
 

Pápai Mihály 
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2022-2036 

 

 
A víziközmű rendszer bemutatása 
 

Vkr. megnevezése: Gyál-IV 
Azonosító: 11-25627-1-001-00-03 

 
Gyál város vízműve 30-35 éves korú, folyamatosan bővített és korszerűsített 
létesítmény, a teljes város területére kiépített hálózattal, saját vízbázissal, és 

az előírásoknak megfelelő vízminőség szolgáltatásával. 
 

A vízellátó rendszer két vízbázissal rendelkezik. 
 
Az „A” jelű vízbázis a település belterületén a Dobó Katica utca – Arany 

János utca kereszteződésében közvetlenül a víztorony mellett található. A 
kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist korábban két kút 
alkotta, melyből az 1. számú kút üzemképtelené vált és eltömedékelésre 

került. A kúthoz klórozó berendezés épült. A kút vize közvetlenül a hálózatba 
termelhető. Ennek vízkezelése nem szerepel és nem is szerepelt a vízmű 

rendszerben. Ezen vízbázissal távlatban is csak tartalékként lehet számolni 
kevert vízként történő felhasználással, mivel vastalanítása a közös 
rendszerben nem oldható meg, továbbá a vízhozama nem túl jelentős a „B” 

jelű vízbázis kútjaihoz képest. 
 
A „B” jelű vízbázis, a Vízműtől délre, Felsőpakony irányában helyezkedik el. 

A kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist 4 db kút alkotja. A 
kutak a 4601 sz. út mentén, közös védterületen helyezkednek el. 

Előklórozási lehetőség kiépült, ennek a kialakítása mielőbb indokolt. 
 
A vízbázisok kapacitása a jelenlegi és közel távlati igényeknek megfelelő. 

 
A kutakból kitermelt vizek határérték feletti vas és mangán tartalma miatt 

csak vízkezelést követően vezethetően az ivóvízellátó hálózatba. A vízkezelési 
feladat megoldására (1993-ban) 3 db d = 3150 mm-es FERMASIC Speciál 
típusú vas és mangántalanító berendezés került alkalmazásra (tartályonként 

névleges 60 m3/h névleges, maximum 90 m3/h szűrési kapacitással), 
kiegészítve kálium-permanganát (KMnO4) adagolással, valamint 
fertőtlenítéssel. A közös nyersvíz vezetékbe, valamint minden szűrőágba 

külön is indukciós vízmennyiség mérő került elhelyezésre, melyekkel mérési 
és szabályozási feladatok kerülnek ellátásra. Mindhárom szűrő 

visszaöblíthető rendszerű, víz-levegő öblítéses. A vas és mangántalanító 
berendezés töltetének cseréje 2022-es évre van beütemezve. 
 

A vízkezelő rendszer 2006. évi bővítése során telepítésre került egy AQUAFIL-
III típusú 8 szűrőtartályos berendezés (100 m3/h = 2000 m3/d (20 órás 

üzemben) kapacitással). Ez a vízkezelési technológia nem használ fel levegőt 
technológiai célra, és a visszamosatása csak vízzel történik. A különböző 
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együttes kútüzemeknél előálló kisebb vastartalom ingadozások 

kiegyenlítésére katalitikus szűrőanyag kerül alkalmazásra, ez képes 
kompenzálni a kisebb vasérték ingadozásokat. A vízmű a távlati igényeknek 

is megfelelő, 7400 m3/d csúcsfogyasztás mellet is képes a szűrt víz 
biztosítására. A vízkezelés mennyiségileg és minőségileg legalább 10 év 
távlatára megoldott. 

 
A hálózatba táplált víz tározásához a vízmű telepen 2 x 1.000 m3 hasznos 
térfogatú iker elrendezésű, négyszög alaprajzú térszíni tározó, a település 

belterületén pedig, 1 db 1.200 m3 hasznos térfogatú Compack típusú 
vasbeton víztorony áll rendelkezésre. A tároló térfogatok mérete és szintjei 

megfelelők. Tervezett felújításuk 2028-2030 között fog megvalósulni. 
 
A vízellátás üzemeltetéséhez szükséges nyomásfokozó berendezések az 

üzemviteli épületben nyertek elhelyezést. A gépteremben 4 db hálózati 
szivattyú található, ezek közül 2 db szabályozott és 2 db merev (követő) 

szivattyú. A hálózati nyomásfokozó szivattyúk közvetlen a hálózatra, és a 
megközelítőleg a fogyasztási súlypontban elhelyezett víztoronyra dolgoznak. 
A 2021-es évben a hálózati szivattyúk szerelvényeit fel kell újítani a korszerű 

KPE csöves kialakítással. 
 
Gyál város vízellátó rendszerének csővezetékei az 1980-es évek elejétől 

kezdődően, főleg az 1980-as években épültek ki. Kevés hányada ezt követő 
időszakban létesült. A hálózat ennek megfelelő anyagú és állapotú. A 

nyomásfokozott víz az NÁ 300-200-150 gerincvezetéken jut a hálózaba, majd 
ezekről leágazó NÁ 100 körvezetékes elosztó hálózat üzemel a településen. 
 

A település vízvezeték hálózata minőségileg jelenleg megfelelő. Koncentrált és 
nagy mennyiségű cső cserére ez idáig nem volt szükség. Az esetleges 

tervszerű megelőző karbantartások érdekében érdemes évente a legöregebb 
vezetékek cseréjét beütemezni. A város lakott területének 99 %-a 
vízvezetékkel ellátott. 

 
 
Források bemutatása 

 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás a Gyál Város 

Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek tervezett értéke: 34 000 eFt/év. 
 

További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (vízbázisvédelmi beruházás esetén). 
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A Beruházási Terv bemutatása 

 
A vízellátó rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta ellenére a 

jelenlegi igényekhez igazodóan  üzemképes. 
 
Az esetleges területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 

biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 
engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása. 

 
2 db Új termelő kút kiépítése és beüzemelése: 

 
Az előző 5 év víztermelési adatait figyelembe véve a meglévő kutak rövidesen 
nem fogják tudni ellátni a fogyasztói igényeket. Mivel a tartalék kutak 

vízminősége kifogásolható és csak kezelés után táplálható az elosztó 
hálózatba, ezért indokolt az új kutak kiépítése. 

 
Az elmúlt évek víztermelési adatait a lakossági és közületi fogyasztók által 
felhasznált ivóvíz mennyiségeket figyelembe véve a vízmű a nyári 

csúcsidőszakban közel a csúcs kapacitásán dolgozik. A meglévő tartalék 
kutakban a parametrikus vas és mangán értékek nagyságrendekkel 
meghaladják az egészségügyi értékhatárt. 

 
További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 

(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 
 

A vizsgált ivóvízellátó víziközmű rendszer BP/PNEF-KSO/00505-2/2016. 
ügyiratszámon Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi 

Főosztálya által jóváhagyott ivóvízbiztonsági tervvel rendelkezik. Az elfogadott 
terv többlet beruházási igényeket nem fogalmaz meg a vízellátó rendszer 
kapcsán. 

 
 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 

területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 

meg. 
 
A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 

 
A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes szerkezetek-gépek cseréje és 
felújítása. 
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Búvárszivattyú felújítás: 

Gyál Város 5 db termelő kúttal rendelkezik, melyeknél mindenhol magas a 
parametrikus vastartalom és fokozott a vízkivétel. A nagy vízigények miatt a 

szivattyúk üzemideje magas, ezért élettartamuk csökkenhet. 
 
20 db/év házi bekötés szerelvények csere: 

A szerelvények állapota az évek múlásával folyamatosan romlik és 
számottevően több csőtörés és meghibásodás alakul ki a bekötővezetékeken. 
Ezeknek a kiváltása a jelenlegi legújabb technológiai anyagokra, garantált 

ellátásbiztonságot eredményez. 
 

Tűzcsap csere:  
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön 
évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, ami indokoltá 

teszi a tűzcsapok cseréjét. Az évenkénti felülvizsgálatok alátámasztják, hogy 
indokolt a régi tűzcsapokat cserélni. 

 
Gyál Vízműtelep Gépház felújítás, vascső csere: 
A gépházban található szerelvények állapota indokolttá teszi a kiváltást, 

mivel a tolózárak áteresztenek, a vascsövek több helyen kilyukadtak továbbá 
a jelenlegi kialakítás már elavult és felújításra szorul. 
 

Vecsés, 2021. augusztus 23. 
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2022-2036 

 

 
 
A víziközmű rendszer bemutatása 

 
Vkr. megnevezése: Gyál-SZ 

Azonosító: 22-25267-1-001-00-14 
 
Gyál, Üllő, Vecsés szennyvízelvezetési rendszere egyetlen, műszakilag 

egységes és így elválaszthatatlan rendszert alkot. A csatornarendszer 1995-
től folyamatosan épült ki. A Vecsésen megkezdett szennyvíztisztítás és 

kezelés a regionális szennyvízelvezető rendszer kialakításával, gyakorlatilag 
megszűnt. A telepen jelenleg a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz fogadása történik. A városok csatornahálózata nagyrészt 

gravitációs rendszerű. A városokon belül az egyes részvízgyűjtő-területek 
gravitációs csatornái egy-egy átemelőhöz szállítják a szennyvizeket. 
A részvízgyűjtő-területi átemelőktől nyomóvezetéken kerül a szennyvíz a 

városi rendszer központi átemelőjébe.   
A városok központi átemelőitől nyomóvezetéken, illetve gravitációs csatornán 

jut el a szennyvíz a regionális rendszer - a volt vecsési szennyvíztisztító 
helyén kialakított - központi átemelőjébe. 
 

A budapesti Halom utcai  80 b. csatorna fogadóaknájába Gyál, Vecsés és 

Üllő szennyvize két nyomócsövön érkezik (NY-2 jelű 250 ac. és NY-2A jelű 

 400 KM-PVC). Az NY-2 jelű nyomócsőre a vecsési Budai Nagy Antal utcai 

átemelő dolgozik, mely gyakorlatilag a vecsési szennyvizeket szállítja. Az NY-
2/A jelű nyomócsőre a vecsési szippantott szennyvíz előkezelő területén 
elhelyezkedő települési végátemelő dolgozik. Ez átemelő fogadja és továbbítja 

még a gyáli Petőfi utcai 1. sz. átemelő (NY-1/A jelű  300 KM PVC 
nyomócsövön) és a vecsési Zrínyi utcai átemelő által (SZ-1 jelű vezetéken – 

havária vezeték) valamint az üllői Hajcsár utcai végátemelő ( 200 KM PVC 
jelnélküli nyomócső) által szállított szennyvizeket is. Az Üllőn található 

Hajcsár utcai átemelő egy közbenső átemelőn (Vecsés-Üllő közigazgatási 
határában az Apró tanya szomszédságában az Apró tanya I-II helyi 

elnevezésű átemelőkön) keresztül juttatja el a szennyvizeit Vecsésre. 
 
Gyál város a jelenlegi lakóterületekre közel teljes körűen szennyvízcsatorna 

hálózattal rendelkezik. A elvezetési rendszer gravitációs, melynek főgyűjtői  
és gyűjtői NÁ 300 és NÁ 200 KG PVC csövekből épültek. A házi bekötések NÁ 
150 KG PVC csövekből készültek. A városban a gyűjtőrendszer gravitációs 

rendszerű, míg a továbbító rendszert az egyes részvízgyűjtők között 
nyomóvezetékek alkotják. A központi 14. számú Petőfi utcai átemelőn kívül, 

16 db átemelő és részvízgyűjtő-terület került kialakításra. Gyál város 
központi 14. számú szennyvíz(vég)átemelője a Petőfi utcai átemelő. Ez az 
átemelő továbbítja a települési szennyvizeket a vecsés központi 

szennyvízátemelőbe. 
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A települési szennyvízelvezető rendszer működési vázlata 

 
 
A település szennyvízelvezető rendszere 1990 után épült, így 20-25 év körüli 
korú, és megfelelően üzemel. A közel-távlatban fejlesztési feladat a meglévő 

rendszeren jelentősebb mennyiségben nincs programozva. 
 

Kisebb fejlesztésként legfontosabb feladat a gyáli, Petőfi utcai végátemelő 
kapacitás bővítésének elvégzése a városi szennyvizek maradéktalan és 
biztonságos továbbítása céljából. végátemelő előtti gépi rács felszerelése az 

átemelő szivattyúinak kímélése és biztonságosabb üzeművé tétele miatt. 
 

 
 
Források bemutatása 

 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás az Gyál Város 
Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek tervezett értéke: 73 000 eFt 

 

További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem 
valamint települési monitoring és működtetése kapcsán). 
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A Beruházási Terv bemutatása 

 
A szennyvízcsatorna rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta 

ellenére üzemképes. A rendszer üzemeltetéséhez jelentősebb beruházási 
feladat a tervi időszakban nem szükséges, kivéve a Monster akna ikresítés 
tervezését. 

 
Az aprító berendezés a szennyvízben lévő szálas, csatornaidegen anyagokat 
feldolgozza, szétdarálja. Ezzel megkönnyítve a szivattyúk üzemelését, 

meghosszabbítva annak üzemképes élettartamát.  
 

Az esetleges egyéb területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 
biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 

engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása.  
 

További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 
(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 

 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 
területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 

megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 
meg. 

 
 
 

A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 
 

A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes létesítmények cseréje és 
felújítása. A közeljövő és távol jövő rekonstrukciós feladatai az alábbiak. 
 

 
Felújítási és pótlási feladatok: 
 

- 1 db/év vecsési Regionális végátemelő  szivattyú felújítása: 
 

Regionális végátemelőben lévő szivattyúk időszakos felújítása, 
szállítóképesség fenntartása érdekében, meghibásodás esetén javítása. 
 

- Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti felújítása: 
 

Regionális átemelő gépészetének cseréje (tolózárak, visszacsapók, szivattyú 

megvezetők, nyomó csövek, talpas könyök) az átemelő állagmegóvása 
érdekében az aknatest időszakos felújítása betonozással a szennyvíz és a 

csatornaidegen anyagok koptató hatása miatt. 
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- Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása: 
 

Az üzemeltetésében lévő szivattyúk időszakos felújítása, a szállítóképesség 
fenntartása érdekében, meghibásodás esetén javításuk. 

 

- Szélső utcai átemelő és nyomóvezetékének cseréje, tervezése: 
 

Szélső utcai átemelő nyomóvezetékének bővítése vált szükségessé kapacitás 

hiánya miatt. 
 

- Gyál szennyvízátemelők gépészeti felújítása: 
 
Gyál szennyvíz átemelők gépészetének cseréje (tolózárak, visszacsapók, 

szivattyú megvezetők, nyomó csövek, talpas könyök) az átemelő 
állagmegóvása érdekében az aknatest időszakos felújítása betonozással a 

szennyvíz és a csatornaidegen anyagok koptató hatása miatt. 
 
 

Vecsés, 2021. augusztus 23. 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

1 500            Bérleti díj rövid X

2.
2 db Új termelő kút kiépítése és 
beüzemelése

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
60 000          

Önkormányzati 
forrás

01.jan 31.dec rövid X

3.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

6 000            Bérleti díj közép X X X X

4.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

15 000          Bérleti díj hosszú X X X X X X X X X X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az 
egyes ütemek tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]
61 500                                                     61 500                                     

6 000                                                        6 000                                       
15 000                                                     15 000                                     

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

2 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.
Monster akna ikresítés tervezése, 
engedélyezése (Gyál Város részaránya) 
vecsési regionális átemelő.

Gyál Város 
Önkormányzata

1 041            Bérleti díj 02.jan 01.jan rövid X

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X X X X

4.
Vecsési Regionális átemelőben ikresítés 
után daráló (Monster) beszerzése (Gyál 
Város részaránya)

Gyál Város 
Önkormányzata

6 248            Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

25 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az 
egyes ütemek tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló 
források 

számszerűsített 
értéke a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

3 541                                                          3 541                        
16 248                                                        16 248                     
25 000                                                        25 000                     

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes beruházási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 



 
 

 
 
 
 

 
 

Tisztelt Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság! 
 
 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőinek a 2021. III. negyedévi tevékenységéről az alábbiakban 
tájékoztatom Tisztelt Bizottságot: 
 
I. 
 
A közterület-felügyelők feladataikat a közterület-felügyeletről szóló törvény, a vonatkozó rendeletek, valamint a 
helyi utasítások előírásai szerint végzik. 
 
A felügyelők feladatai többek között: 

− a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 

− a közterület rendjére és tisztaságára, vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

− a közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 
− közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában a közbiztonság és a közrend 

védelmében; 
− a közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 
− közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; 
− közreműködés állat- egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 
− a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az 

ellenőrzése. 
 
 

II. 
 
A 2021. év harmadik negyedévét a négy fős állományból két fő üres álláshellyel kezdtük, valamint két fő tartós 
betegállományban volt, augusztus 1. napjától 1 fővel sikerült pótolni a hiányzó létszámot, a felvételre került egy 
fő napi 4 órában látta el a szolgálatot. A felügyelők a délelőtti műszakot 6:00-tól 14:00-ig, délutáni műszakot 
14:00-től 22:00-ig végezték. 2021. október 1-jétől 1 fő segédfelügyelő és 1 fő településőr került felvételre. Létszám 
tekintetében 1 fő még mindig tartós betegállományban van.  
 
A feladatellátásban a roncsautó programban továbbra is jogszabályban meghatározott esetekben a veszélyhelyzet 
ideje alatt lejárt műszaki vizsgás gépjárművek elszállítása szünetelt, a járművek közterületről való eltávolítása a 
tulajdonosokkal történt egyeztetés alapján megoldott. A harmadik negyedévben 5 gépjárművet vontak intézkedés 
alá a programban.  
 
2021. harmadik negyedévben elhanyagolt, gazos, vagy parlagfüves ingatlanok esetében mindösszesen 63 db 
felszólítás, engedély nélküli esővíz kivezetés közterületre esetében 5 db felszólítás, közterület-használat miatt 15 
db felszólítás került kiküldésre, mely ügyek túlnyomó része az intézkedések hatására megoldódott, a jogkövetés 
bekövetkezett, néhány ügy pedig jelenleg is folyamatban van.  
 
A Wesselényi utca vonatkozásában továbbra is kiemelt feladat a szolgálatonkénti 1 óra területen tartózkodás és 
ellenőrzés, szükség esetén bírság kiszabása, vagy egyéb intézkedés Ezen időszak alatt 22 db közigazgatási bírság 
került kiszabásra a behajtani tilos kivéve célforgalom közlekedési szabály megszegőivel szemben. Szeptember 
hónap első felében a rendőrséggel, valamint a polgárörökkel közösen történt az ellenőrzés.  
 
A felügyelet kiemelt figyelmet fordít a közösségi terek ellenőrzésére, a két piac környezetében a piacnapokon 
történő parkolások rendezésére, továbbá rendszeresen ellenőrizték a külterületeket. A közterület-felügyelet 
továbbra is szorosan együttműködik és együtt dolgozik az Igazgatási Iroda munkatársaival a hatósági ügyek sikeres 
lebonyolítása érdekében.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Tárgy: Beszámoló a közterület- 
felügyelők 2021. III. negyedévi 
tevékenységéről 



 
 

Megállapítható, hogy a beszámoló időszakában a közterület-felügyeleti szolgálat a lehetőségek tükrében 
maradéktalanul ellátta, illetve betöltötte a feladatát.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot a közterület-felügyelők 2021. év III. negyedévi beszámolójának elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága elfogadja a közterület-felügyelők 
2021. III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:  Berta-Tóth Beáta irodavezető 
    Serke Gabriella rendészeti csoportvezető 
 
 
Gyál, 2021. október 4. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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