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Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól 
szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdése alapján a jogalkalmazás és az 
utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új 
jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 

a) az elavult, szükségtelenné vált,  
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,  
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges 
eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,  
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan,  
vagy  
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi 
rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.  

A Jat. 22. § (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet 
esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző 
gondoskodik.  
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2017. április 28-án kihirdette a településfejlesztési, településrendezési és 
településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. 
(IV.28.) számú önkormányzati rendeletét.  

Tárgyi rendelet megalkotása óta a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX 
számú törvény 2021. július 2-ai hatálybalépésével a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény településtervezésre vonatkozó előírásai jelentősen 
változtak.  

A megváltozott törvényi rendelkezések végrehajtási rendeleteként a Kormány megalkotta a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendeletét, mely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet helyébe lépett, az átmeneti időszakban mindkét Kormányrendelet hatályos.  

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendelkezése szerint  

„78. § (1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, a helyi 
építési szabályzat, a kerületi építési szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat, a településtervek, a kézikönyv és a 
településképi rendelet  

a) legkésőbb 2021. december 31-ig megkezdett készítése és módosítása során a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: korábbi R.) VI. Fejezetének 
eljárási rendelkezéseit,  

b) 2022. január 1-jétől történő készítése és módosítása során a VII-IX. Fejezet eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

2022. január 01.-től a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell figyelembe 
venni. Ez a Kormányrendelet a helyi partnerségi rendelet megalkotását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően már nem kötelező, csupán 
választható lehetőségként jelöli meg, így javaslom a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) számú önkormányzati 
rendeletet hatályon kívül helyezését a párhuzamos eljárásokból fakadó kettősségek elkerülése érdekében.  



Gyál város lakosságának, gazdasági és civil szervezeteinek a készülő településfejlesztési és településrendezési 
eszközöket a továbbiakban is lehetőségük van a Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével az E-TÉR 
felületen véleményezni, amelyhez természetesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal minden alkalommal közzéteszi az 
aktuális tudnivalókat, ehhez azonban önálló önkormányzati rendelet megalkotása nem szükséges. 
 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 

Fenti tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassák a rendelettervezet elfogadását és helyezzék hatályon kívül 
a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletet. 
 
 
A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel 
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság                                             
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2022. október 10.      
 
 

Pápai Mihály  
                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2022. (.)) önkormányzati rendelete a 
településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 22. § (1-2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
 

1. § 
 

Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és 
településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. 
(IV.28.) önkormányzati rendelete.  

2. § 
Ez a rendelet 2022. november 1. napján lép hatályba.  
 
Gyál, 2022. október 10. 

 
 Pápai Mihály  Rozgonyi Erik 
 polgármester  címzetes jegyző 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Végső előterjesztői indokolás 

  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

12. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2017. április 28-án kihirdette a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 10/2017. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletét.  

Tárgyi rendelet megalkotása óta a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. 
évi XXXIX számú törvény 2021. július 2-ai hatálybalépésével a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény településtervezésre vonatkozó 
előírásai jelentősen változtak. 

2022. január 01.-től a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell figyelembe 
venni. Ez a Kormányrendelet a helyi partnerségi rendelet megalkotását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően már nem kötelező, csupán 
választható lehetőségként jelöli meg, így javaslom a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) számú önkormányzati 
rendeletet hatályon kívül helyezését a párhuzamos eljárásokból fakadó kettősségek elkerülése érdekében.  

Gyál város lakosságának, gazdasági és civil szervezeteinek a készülő településfejlesztési és településrendezési 
eszközöket a továbbiakban is lehetőségük van a Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével az E-TÉR felületen 
véleményezni, amelyhez természetesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal minden alkalommal közzéteszi az aktuális 
tudnivalókat, ehhez azonban önálló önkormányzati rendelet megalkotása nem szükséges. 

  



 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL  

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §) 
 
 

Rendelet-tervezet címe: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-Testületének …./2022. (.) sz. önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és 
településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 
Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletalkotásnak társadalmi, 
gazdasági, költségvetési hatása 
nincsen. 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása 
szükséges, mert: 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendezi a partnerségi egyeztetés szabályait, indokolt a párhuzamos szabályozás elkerülése. 

A rendelet megalkotásának 
elmaradása esetén várható 
következmények: 

A rendeletalkotás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, a szükségtelenné vált önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése miatt szükséges. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  
biztosított biztosított biztosított biztosított  

 



   
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2002. (IV.28.) számú és a 124/2022.(V.26.) számú határozatainak 
módosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2022.(IV.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy 

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 5060/2 és a 0169/16-
19 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet 
az alábbiak szerint:  
• a szabályozási terv módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozóan 
• a HÉSZ módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanokat érintő övezeti paraméterek 

módosítása 
2. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 4363/4 hrsz.-ú 

ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak 
szerint: 
• a szabályozási terv módosítása Gyál 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vonatkozóan 
• a HÉSZ módosítása a 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vonatkozó új építési övezet kialakítása 

keretében az építési paraméterek részleges korlátozásával és a munkásszállás rendeltetés 
kialakításának lehetőségével 

3. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanokat, továbbá a 
fejlesztést érintő 4363/4 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;  

4. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás keretében folytatja le; 

5. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (2) és (3) 
bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek; 

6. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem 
állapít meg; 

7. a tervezési munka elkészítésére egyrészt háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, 
Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az Eisberg Hungary Kft.-vel, mint 
költségviselővel, másrészt háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és HEKSZ Raktárbázis Ingatlanhasznosító Kft.-vel, 
mint költségviselővel; 

8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2022.(V.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál, Városközpont Vt-1 

övezetébe tartozó 2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési 
Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• a hatályos helyi építési szabályzat - HÉSZ Vt-1 építési övezetre vonatkozó övezeti paraméterek 

módosítása a 2587, 2611, 2615, 2617 hrsz.-ú területekre vonatkozóan (beépítésnél alkalmazható legkisebb 
zöldfelületi arány módosítása, előkert méretének módosítása, épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítása) 

• a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése 
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás 

megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja;  

3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás keretében folytatja le; 

4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (2) és (3) 
bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek; 

5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem 
állapít meg; 
 



6. a tervezési munka elkészítésére szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet 
Tervező és Tanácsadó Kft.-vel;  

7. a tervezési munka költségét 380.000-Ft. + ÁFÁ-t, azaz háromszáznyolcvanezer forint + ÁFÁ-t a 2021. évi 
költségvetés szabadmaradvány összeg terhére biztosítja; 

8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Az összesen három területre vonatkozó tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási 
igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően elkészült „GYÁL VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA Gyál, 5060/2, 0169/16-19, 
4363/4, 2587, 2611, 2615 és 2617 hrsz-ú ingatlanaira vonatkozóan” partnerségi egyeztetési dokumentációja. 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata a partnerségi egyeztetési eljárást lefolytatta és azt a 
158/2022.(IX.29.) sz. határozatával lezárta. 
A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX számú törvény 2021. július 
2-ai hatálybalépésével a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény településtervezésre vonatkozó előírásai jelentősen változtak. 
A megváltozott törvényi rendelkezések végrehajtási rendeleteként a Kormány megalkotta a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendeletét, mely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet helyébe lépett, és az átmeneti időszakban mindkét Kormányrendelet hatályos.  
 

Előzőek alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. 
munkaindító határozatainak módosítása szükséges. A módosításhoz a hivatkozott 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet 7.§. 
(7) bekezdése szerinti megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmának – amely az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képezi – elfogadása szükséges. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és 
döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(IV.28.) sz. 
határozatait a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 59.§. (2) bekezdés követelményeinek megfelelően az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1) Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítani kívánja a Gyál 5060/2 és a 
0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a 
szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• a szabályozási terv módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozóan, 
• a HÉSZ módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanokat érintő övezeti paraméterek 

módosítása. 
Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítani kívánja a Gyál 4363/4 hrsz.-
ú ingatlanra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak 
szerint: 
• a szabályozási terv módosítása Gyál 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vonatkozóan, 
• a HÉSZ módosítása a 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vonatkozó új építési övezet kialakítása keretében 

az építési paraméterek részleges korlátozásával és a munkásszállás rendeltetés kialakításának 
lehetőségével. 

Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítani a Gyál, Városközpont Vt-1 
övezetébe tartozó 2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési 
Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• a hatályos helyi építési szabályzat - HÉSZ Vt-1 építési övezetre vonatkozó övezeti paraméterek 

módosítása a 2587, 2611, 2615, 2617 hrsz.-ú területekre vonatkozóan (beépítésnél alkalmazható legkisebb 
zöldfelületi arány módosítása, előkert méretének módosítása, épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítása), 

• a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése. 
2) a 419/2021.(VII.11.) Korm. rendelet 68.§ (1) bekezdés ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 
2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;  



3) a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet 68.§. alapján - egyszerűsített eljárásban folytatja le; 

4) a településrendezési eszközök módosítása az 1997.évi LXXVIII. törvény (Étv.) 60.§ (9) bekezdése 
figyelembevételével készül; 

5) a határozat 1. számú mellékletét képező 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet 7.§. (7) bekezdése szerinti 
megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat (főépítészi feljegyzés) tartalmát elfogadja; 

6) a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. határozatai alapján a környezet védelmének általános 
szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (2) és (3) bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat 
készítését nem tartotta szükségesnek; 

7) a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. határozatai alapján a partnerségi egyeztetési eljárást lefolytatta, 
és azt a 158/2022.(IX.29.) sz. határozatával lezárta; 

8) a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. határozatai alapján a tervezési munka elvégzésére vonatkozó 
szerződéseket megkötötte;  

9) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2022. november 15.  
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 
 
 
Gyál, 2022. október 12. 
 
      
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 

  
1. Főépítészi feljegyzés 

 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető vízi közmű 
rendszerének gördülő fejlesztési tervének (2023-2037) 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: 32. 401. 864-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 2023-2037 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 2023-2037 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 2023. évre vonatkozó - a mellékelt gördülő fejlesztési terv szerinti - munkálatainak 
elvégzésére. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  a határozat megküldésének: 2022. 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 2023-2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan 

2. Gyál Város 2023-2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezete 





Sorszám Munka megnevezése
Átnézeti 

helyszínrajz
Műszaki leírás, indoklás

Műszaki tartalmat alátámasztó 
számítások

Költségkalkuláció
Jóváhagyott vízbiztonsági 

terv szempontjából
Hatósági engedély, 

kötelezés

1.
Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok
nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

2.
Ivóvízhálózaton tolózárak 

cseréje
nem releváns

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

3.
Ivóvízhálózaton ac. csövek 

cseréje
nem releváns

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

I. ütem (2023. év)



4. Búvárszivattyú felújítás nem releváns

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.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti búvárszivattyú 
felújítás.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 
búvárszivattyúk javítását külsős 

alvállalkozó végzi, továbbá a 
meghibásodás típusától függően 

változnak a költségek.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

5.
Házi bekötés szerelvények 

csere 
nem releváns

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.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

A bekötések cseréjére az elmúlt évek 
munkálatai során egy teljes 

munkafolyamat munka- és anyagdíj 
felszámolásával határolható be.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

6. Tűzcsap csere nem releváns

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.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 

tűzcsap és a hozzá tartozó 
szerelvények együttesen a 

munkadíjjal kerülnek kiszámításra.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns



7.
Vastalanító berendezés 

töltetcsere
nem releváns

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

8.
Frekvenciaváltók 

telepítése
nem releváns

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

9.
Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 
összesen

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

II. ütem (2024-2027. év)



10.
Ivóvízhálózaton tolózárak 

cseréje
nem releváns

A szakaszoló tolózárak állapota 
évről évre romlik. Számos tolózár 

sérült vagy már nem is 
használható, ezért ezeknek a 

cseréje a biztonságos kizárások 
miatt indokolt.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

11.
Ivóvízhálózaton ac. csövek 

cseréje
nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Az eternit csövek 

állapota és az azokban lerakódott 
szennyeződések miatt, kiemelten 

fontos ezen szerelvények 
felújítása.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

12. Búvárszivattyú felújítás nem releváns

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.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti búvárszivattyú 
felújítás.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 
búvárszivattyúk javítását külsős 

alvállalkozó végzi, továbbá a 
meghibásodás típusától függően 

változnak a költségek.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns



13.
Házi bekötés szerelvények 

csere 
nem releváns

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.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

A bekötések cseréjére az elmúlt évek 
munkálatai során egy teljes 

munkafolyamat munka- és anyagdíj 
felszámolásával határolható be.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

14. Tűzcsap csere nem releváns

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.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 

tűzcsap és a hozzá tartozó 
szerelvények együttesen a 

munkadíjjal kerülnek kiszámításra.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

15.
Vastalanító berendezés 

felújítása
nem releváns

A gyáli gépházban jelenleg 2 db 
hálózati szivattyú látja el a kezelt 
víz kijuttatását a hálózatba és a 

víztoronyba. A biztonságos 
üzemeltetéshez és a váltott üzem 
fenntartásához a régi, már nem 
használt szivattyút pótolni kell.

Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján a meglévő két darab 
hálózati szivattyú üzemideje 
növekedett. A pótlás után a 

meglévő nyomásfokozók 
tehermentesítik a dolgozó 

szivattyúkat és váltott üzemben 
is képesek ellátni a vízkivételi 

igényeket.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő felújítást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza a Szolgáltató 
becsléssel. 

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

III. ütem (2028-2037. év)



16.
Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 
összesen

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

17.
Ivóvízhálózaton tolózárak 

cseréje
nem releváns

A szakaszoló tolózárak állapota 
évről évre romlik. Számos tolózár 

sérült vagy már nem is 
használható, ezért ezeknek a 

cseréje a biztonságos kizárások 
miatt indokolt.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns



18.
Ivóvízhálózaton ac. csövek 

cseréje
nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Az eternit csövek 

állapota és az azokban lerakódott 
szennyeződések miatt, kiemelten 

fontos ezen szerelvények 
felújítása.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem tud 

készíteni, mivel ennek az összegnek a 
tervezését az elmúlt 3-5 évben a 

víziközmű eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati számára 

és értéknövelő beruházást 
eredményező helyreállítási 

költségeire alapozza.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

19. Búvárszivattyú felújítás nem releváns

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.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti búvárszivattyú 
felújítás.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 
búvárszivattyúk javítását külsős 

alvállalkozó végzi, továbbá a 
meghibásodás típusától függően 

változnak a költségek.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

20.
Házi bekötés szerelvények 

csere 
nem releváns

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.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

A bekötések cseréjére az elmúlt évek 
munkálatai során egy teljes 

munkafolyamat munka- és anyagdíj 
felszámolásával határolható be.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns



21. Tűzcsap csere nem releváns

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.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából tervezhető az 

évenkénti felújítások számbeli 
mennyisége.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 

tűzcsap és a hozzá tartozó 
szerelvények együttesen a 

munkadíjjal kerülnek kiszámításra.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

22.
Medence és zárkamra 

felújítása
nem releváns

A térszíni tározók és 
szerelvényeik évről évre 

korródáltabbak, a folyamatos 
karbantartás ellenére is. A kezelt 

klóros víz kikezdi a vas 
szerelvények felületeit, így ezek 
cserére szorulnak. A medence 

belső felülete és állapota is 
sérülhet, ezért a teljeskörű 

felújítás indokolt.

A műszaki állapotokat 
szemrevételezéssel és statisztikai 
számításokkal lehet behatárolni.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 

felújítást egyedi költségtervezettel 
lehet csak megbecsülni.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns

23. Víztorony felújítása nem releváns

A víztorony szerelvényei szemmel 
láthatóan korródálódnak állandó 

karbantartás mellett. A tározó 
belső felületét szintén sérülhet, 

ezért teljeskörű felújítás indokolt. 

A műszaki állapotokat 
szemrevételezéssel és statisztikai 
számításokkal lehet behatárolni.

Költségkalkuláció csak az aktuális 
piaci árak mellett tervezhető. A 

felújítást egyedi költségtervezettel 
lehet csak megbecsülni.

A víziközmű eszközök 
meghibásodásai 

helyreállítása során a 
Szolgáltató mindig 
figyelemmel van a 

vízbiztonsági tervben 
előírtakra

nem releváns



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Gyál Város 

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

2.
Erdősor utcai átemelő elektromos szekrény cseréje, kerülő 
átemelő felújítása ( szerelvények, gépészet nyomócső)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
10 000 KMF 01.jan 31.dec rövid X

3. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
20 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

4. szennyvízátemelő gépészeti felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
20 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

5.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú felújítása (Gyál Város 
részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
8 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év
Gyál Város 

Önkormányzat
60 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

7. Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének cseréje, kivitelezés nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
120 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

8.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú felújítása (Gyál Város 
részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
40 000 forrás hiány 01.jan 31.dec Közép X X X X

9.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
24 000 forrás hiány 01.jan 31.dec Közép X

10. 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

11. Szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
90 000 forrás hiány 01.jan 31.dec hosszú X X X X

12. 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

13. 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

14.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
80 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

15.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
120 000 forrás hiány 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

16.
Vecsési Regionális végátemelő  daráló (Monster)beszerzése 
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
25 000 forrás hiány 01.jan 31.dec Hosszú 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]
68 000                                                                                               68 000           

244 000                                                                                            180 000        
685 000                                                                                            450 000        

Bérleti díj összege: 87 500
KMF összege: 10 000

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 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 *

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):

* 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-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Szennyvízelvezetés

Fontossági 
sorrend

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



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Dél-Pest megyei Viziközmű 

Szolgáltató Zrt.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Dél-Pest megyei Viziközmű 

Szolgáltató Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Gyál szennyvízelvezető rendszere

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél 
megnevezése:

Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 22-26815-1-001-00-04

Sorszám Munka megnevezése R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – 
átnézeti helyszínrajz

R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) 
b), c)  – műszaki leírás, indoklás:

R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 
alátámasztó számítások

R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – 
költségkalkuláció

R. 3. § (1) f) – hatósági 
engedély, kötelezés

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem releváns Az előre nem látható, havária esetek,
meghibásodások megoldása

Költségbecslés 10 000 000 nem releváns

2.
Erdősor utcai átemelő elektromos szekrény 
cseréje, kerülő átemelő felújítása ( 
szerelvények, gépészet nyomócső)

nem releváns

Elavult régi típusú vezérlőszekrény 
cseréje, két szivattyús üzem+kerülő 
átemelő, kerülő átemelő gépészeti 

felújítása (szerelvények, 
megvezetőcső, kerülő ág nyomócső) 
esetleges meghibásodás alkalmával a 

szennyvíz a kerülő átemelővel 
továbbítható

Költségbecslés 12 000 000 nem releváns

3. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása nem releváns

Gyálon a DPMV Zrt. Üzemeltetésében 
lévő szivattyúk időszakos felújítása, 

szállítóképesség fenntartása 
érdekében, meghibásodás esetén 

javítása

Költségbecslés 20 000 000 nem releváns

4. szennyvízátemelő gépészeti felújítása nem releváns

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

Költségbecslés 20 000 000 nem releváns

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

nem releváns

Regionális végátemelőben lévő 
szivattyúk időszakos felújítása, 
szállítóképesség fenntartása 

érdekében, meghibásodás esetén 
javítása

Költségbecslés 8 000 000 nem releváns

70 000 000

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 4 év

nem releváns Az előre nem látható, havária esetek,
meghibásodások megoldása

Költségbecslés 60 000 000 nem releváns

7. Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének 
cseréje, kivitelezés

nem releváns Elöregedett KMPVC csövek kiváltása 
KPE vezetékre, kapacitás bővítése

Költségbecslés 120 000 000 nem releváns

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

nem releváns

Regionális végátemelőben lévő 
szivattyúk időszakos felújítása, 
szállítóképesség fenntartása 

érdekében, meghibásodás esetén 
javítása

Költségbecslés 32 000 000 nem releváns

9.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nem releváns

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

Költségbecslés 24 000 000 nem releváns

236 000 000

10. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 10 év

nem releváns Az előre nem látható, havária esetek,
meghibásodások megoldása

Költségbecslés 120 000 000 nem releváns

11. Szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció nem releváns Elöregedett KMPVC csövek kiváltása 
KPE vezetékre, kapacitás bővítése

Költségbecslés 90 000 000 nem releváns

12. Szennyvízátemelő szivattyú felújítása nem releváns

Gyálon a DPMV Zrt. Üzemeltetésében 
lévő szivattyúk időszakos felújítása, 

szállítóképesség fenntartása 
érdekében, meghibásodás esetén 

javítása

Költségbecslés 150 000 000 nem releváns

13. Szennyvízátemelő gépészeti felújítása nem releváns

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

Költségbecslés 100 000 000 nem releváns

14.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nem releváns

Regionális végátemelőben lévő 
szivattyúk időszakos felújítása, 
szállítóképesség fenntartása 

érdekében, meghibásodás esetén 
javítása

Költségbecslés 80 000 000 nem releváns

15.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nem releváns

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

Költségbecslés 120 000 000 nem releváns

16.
Vecsési Regionális végátemelő  daráló 
(Monster)beszerzése 
(Gyál Város részaránya)

nem releváns

Tartalék daráló (Monster) beszerzése 
a Regionális végátemelő 

üzembiztonságának fenntartása 
érdekében

Költségbecslés 25 000 000 nem releváns

685 000 000

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra
Felújítások és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2023. év)

II. ütem (2024-2037 év)

III. ütem (2028-2037. év)



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid/közép/hosszú) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

3 500            Bérleti díj Rövid X

2. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr.
Gyál Város 

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

3. Ivóvízhálózaton csővezeték rekonstrukció nr.
Gyál Város 

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

4. Búvárszivattyú felújítás nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
2 500            KMF 01.jan 31.dec Rövid X

5. Házi bekötés szerelvények csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
2 800            KMF 01.jan 31.dec Rövid X

6. Tűzcsap csere nr.
Gyál Város 

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

7. Vastalanító berendezés töltetcsere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
6 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

8. Frekvenciaváltók telepítése nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 000            KMF 01.jan 31.dec Rövid X

9.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

14 800         Bérleti díj Közép X X X X

10. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr.
Gyál Város 

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

11. Ivóvízhálózaton csővezeték rekonstrukció nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
100 000       forrás hiány 15.ápr 31.dec Közép X X X X

12. Búvárszivattyú felújítás nr.
Gyál Város 

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

13. Házi bekötés szerelvények csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
11 200         Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

14. Tűzcsap csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
12 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

15. Vastalanító berendezés felújítása nr.
Gyál Város 

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

16.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

50 000         Bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X

17. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
30 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

18. Ivóvízhálózaton csővezeték rekonstrukció nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
250 000       forrás hiány 15.ápr 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

19. Búvárszivattyú felújítás nr.
Gyál Város 

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

20. 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

21. Tűzcsap csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
30 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

22. Medence és zárkamra felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
10 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

23. Víztorony felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
50 000         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]

33 300                                                                                  33 300                               
178 000                                                                                78 000                               
473 000                                                                                223 000                             

Bérleti díj összege: 44 500
KMF összege: 8 300

* 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 

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):

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

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 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



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Gyál Város 

Önkormányzata
5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.
Vecsési Regionális átemelő szivattyúk beszerzése H=42m 
Q= 105l/s (Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
16 500 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

3.  Flygt Concertor 4 kW szivattyúk beszerzése nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

4.  Flygt Concertor 2.2 kW szivattyúk beszerzése nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
3 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

5.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 
év

Gyál Város 
Önkormányzata

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

6.
Vecsési Regionális átemelőben ikresítés után daráló 
(Monster) beszerzése (Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
6 500            forrás hiány 01.jan 01.jan közép X

7.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 
év

Gyál Város 
Önkormányzata

50000 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]

29 500                                                                                            29 500                      
26 500                                                                                            20 000                      
50 000                                                                                            50 000                      

Bérleti díj összege: 87 500
KMF összege: 10 000

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 

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 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:



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Dél-Pest megyei Viziközmű Szolgáltató 

Zrt.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Dél-Pest megyei Viziközmű Szolgáltató 

Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Gyál szennyvízelvezető rendszere
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél 
megnevezése:

Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 22-26815-1-001-00-04

Sorszám Munka megnevezése
R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – átnézeti 

helyszínrajz
R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c)  

– műszaki leírás, indoklás:
R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – 

költségkalkuláció
R. 3. § (1) f) – hatósági 

engedély, kötelezés

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem releváns
Az előre nem látható, havária esetek
meghibásodására

költségbecslés 5 000 000                                    nem releváns

2.
Vecsési Regionális átemelő szivattyúk beszerzése 
H=42m Q= 105l/s (Gyál Város részaránya)

nem releváns

Az egyre fokozódó szennyvíz terhelés 
miatt szükségessé vált nagyobb 

teljesítményű, jobb hatásfokon üzemelő 
szivattyúk beszerzése, az üzembiztonság 

fenntartásához.

költségbecslés 16 500 000                                  nem releváns

3.  Flygt Concertor 4 kW szivattyúk beszerzése nem releváns
Dugulásmentes szivattyúk beszerzése, az 

üzembiztonság növelése érdekében. 
költségbecslés 4 500 000                                    nem releváns

4.  Flygt Concertor 2.2 kW szivattyúk beszerzése nem releváns
Dugulásmentes szivattyúk beszerzése, az 

üzembiztonság növelése érdekében. 
költségbecslés 3 500 000                                    nem releváns

29 500 000                                  

5.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 4 év

nem releváns
Az előre nem látható, havária esetek
meghibásodására

költségbecslés 20 000 000                                  nem releváns

6.
Vecsési Regionális átemelőben ikresítés után daráló 
(Monster) beszerzése (Gyál Város részaránya)

nem releváns

Az aprító berendezés a szennyvízben lévő 
szálas, csatornaidegen anyagokat 

feldolgozza, szétdarálja. Ezzel 
megkönnyítve a szivattyúk üzemelését, 

meghosszabbítva annak üzemképes 
élettartamát. Akkora terhelése lesz a 
szennyvíztelepnek, hogy indokolt az 

ikresítés és a daráló beszerzése

költségbecslés 6 500 000 nem releváns

26 500 000

7.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 10 év

nem releváns
Az előre nem látható, havária esetek
meghibásodására

költségbecslés 50 000 000 nem releváns

50 000 000

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra
Felújítások és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2023. év)

II. ütem (2024-2027 év)

III. ütem (2028-2037. év)



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

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

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Gyál Város 

Önkormányzata
1 500           Bérleti díj rövid X

2. Gyál Vízműtelep fix aggregátor telepítése és 
beüzemelése

nr. Gyál Város 
Önkormányzata

18 000         Bérleti díj 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

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes 
ütemek tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a 
teljes ütem tekintetében 

[eFt]
19 500                                                                     19 500                                

6 000                                                                        6 000                                  
15 000                                                                     15 000                                

Bérleti díj összege: 44 500
KMF összege: 8 300

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):

** 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 2023 - 2037 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 *



Sorszám
Munka 

megnevezése
Átnézeti helyszínrajz Műszaki leírás, indoklás

Műszaki tartalmat alátámasztó 
számítások

Költségkalkuláció Jóváhagyott vízbiztonsági terv szempontjából Hatósági engedély, kötelezés

1.
Rendkívüli 

helyzetből adódó 
azonnali feladatok

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Az elmúlt évben Gyálon  
megközelítőleg 48 db váratlan 

meghibásodás történt a 
bekötővezetékeken és 5 váratlan 

meghibásodás a 
gerincvezetékeken. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 
többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki 
állapota okozza.

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem 
tud készíteni, mivel ennek az 

összegnek a tervezését az 
elmúlt 3-5 évben a víziközmű 

eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati 

számára és értéknövelő 
beruházást eredményező 
helyreállítási költségeire 

alapozza.

A víziközmű eszközök meghibásodásai 
helyreállítása során a Szolgáltató mindig 

figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra
nem releváns

2.

Gyál Vízműtelep fix 
aggregátor 

telepítése és 
beüzemelése

nem releváns

Gyál Vízműtelep területén 
jelenleg nincs telepített fix 

aggregátor. Áramkimaradás vagy 
havaria esetén mobil 

aggregátorral lehet megoldani az 
áramellátást, ezért a biztonságos 
üzemeltetés miatt indokolt egy 

telepített aggregátor beszerzése 
és beüzemelése.

Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján több olyan áramszünet is 

volt, ami miatt többlet munkát 
és költségeket jelentett a 

áramkimaradások esetén az 
üzemi állapot fenntartása. A 

megfelelő aggregát üzemmel a 
berendezések élettartama 

javítható, mivel egy-egy 
áramkimaradás esetén az 

érzékeny eszközök sérülhetnek. 

Költségkalkuláció csak az 
aktuális piaci árak mellett 

tervezhetőek.

A víziközmű eszközök meghibásodásai 
helyreállítása során a Szolgáltató mindig 

figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra
nem releváns

3.

Rendkívüli 
helyzetből adódó 
azonnali feladatok 

összesen 4 év

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából, továbbá a növekvő 

felhasználói számok miatt 
további beruházások indokoltak, 
melyek költségei statisztikailag 
kiszámíthatóak, a beruházások 

mértékének tervezésével. 

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem 
tud készíteni, mivel ennek az 

összegnek a tervezését az 
elmúlt 3-5 évben a víziközmű 

eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati 

számára és értéknövelő 
felújítást eredményező 
helyreállítási költségeire 
alapozza a Szolgáltató 

becsléssel. 

A víziközmű eszközök meghibásodásai 
helyreállítása során a Szolgáltató mindig 

figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra
nem releváns

4.

Rendkívüli 
helyzetből adódó 
azonnali feladatok 

összesen 10 év

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a víziközmű 

eszközökön évről évre jelentős 
mértékű az olyan 

meghibásodások száma, 
amelynek a helyreállítása olyan 
mértékű értéknövelő műszaki 

beavatkozást igényel, amely által 
műszaki és számviteli 

szempontból is felújításnak 
minősül. Ezek milyensége és 

mennyisége évközben dől el, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
történt a keretösszeg tervezés.

Korábbi évek meghibásodásainak 
számából, továbbá a növekvő 

felhasználói számok miatt 
további beruházások indokoltak, 
melyek költségei statisztikailag 
kiszámíthatóak, a beruházások 

mértékének tervezésével. 

Egzakt költségkalkulációt a 
Szolgáltató erre a tételre nem 
tud készíteni, mivel ennek az 

összegnek a tervezését az 
elmúlt 5-10 évben a víziközmű 

eszközökön történt 
meghibásodások tapasztalati 

számára és értéknövelő 
felújítást eredményező 
helyreállítási költségeire 
alapozza a Szolgáltató 

becsléssel. 

A víziközmű eszközök meghibásodásai 
helyreállítása során a Szolgáltató mindig 

figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra
nem releváns

Közép távú

Hosszú távú

Rövid távú
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