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Javasolt napirendi Pont:

2020. augusztus 26-án, szerdán délutáa 15,00 órára.

AZ ULÉS JIEL YE: Községháza Tanácskozó emeleti terme

I. Előterjesztés a Viziközműrendszer Gördülő Fejlesztési Terv JBH-lV 2021-2035 — tervezési időszakra vonatkozó
Felójítási és Pótlási tervrész, valamint Beruházási tervrészének megtárgyalására

Előadó: fiszainen i eginnális Vímnlű’ck Zárthönien rvlul’odo Rés~venyiársasag -iráshan
Szucs Lajos polgármester — szóban

2. Eloterjesztes szociális célú tüzeloanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészíto támogatásra pályázat benyújtására
Ebadó: Szucs Lajos polgármester írásban, szóban

3. Előterjesztés a Szolnoki telkek eladására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

4. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester- szóban

Jászboldogházi tanyak címrendezes ügye Ebadó: Dr. Dinai Zoltán jegyzo

Jászboldogháza, 2020. 08. 18.
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TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 

 
 

 
Gördülő Fejlesztési Terv 

JBH-IV 

víziközmű rendszerre 
2021-2035 

 
 

 
 

Ellátásért felelős megnevezése:  Jászboldogháza Község Önkormányzata 
 
 
 
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 5. 

 
 
 
 
Szolnok, 2020. augusztus 30. 
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A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: JBH-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Jászboldogháza vízmű, Jászboldogháza ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; 
állapotjellemzés: 
 
Jászboldogháza vízmű: 
A vízellátást 1 db mélyfúrású kút biztosítja. A vízmű 1994-ben létesült, kapacitása 480 m3/d.  
A vízmű felújítása 2015-ben történt. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, vas-mangán 
eltávolítás, ammóniu eltávolítás, szervesanyag csökkentés. A vízmű automatizált. 
Alkalmazott technológia: ventillátoros gáztalanítás, fertőtlenítés. 
 
1 db mélyfúrású kút 
1 db KMnO4 adagoló berendezés 
2 db katalitikus szűrő 
1 db klórozó berendezés 
2 db THM szűrő 
1 db hypo adagoló berendezés 
1 db 100m3-es, 1 db 35 m3-es tározó 
2+1 db hálózati szivattyú 
1 db víztorony 50 m3-es 
 
A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt 
keretében 2015-ben valósult meg vízműtelepi és ivóvízhálózati rekonstrukció. KEOP 
beruházás keretében az elektromos és irányítástechnikai berendezések, a kútszivattyú és a kútfej 
elemeinek cseréje megtörtént. A vízműtelep megfelelően karbantartott létesítmény. Az 
üzemépület állapota jó, szerkezeti problémák nincsenek. A KEOP beruházás keretében 2015-
ben új technológiai gépház, új műtárgyak, berendezések kerültek beépítésre, rendszeres 
karbantartáson kívül más beavatkozást nem igényelnek. 
 



Oldal 3 / 3 
 

Jászboldogháza ivóvízhálózat: 
A hálózat majdnem teljes része 1962-ben létesült, amit azbesztcement csővel építettek ki. A 90-
es évek után lett a hálózat tovább bővítve, KM-PVC illetve KPE csövet alkalmazva. 
 
2527 fm NA 100 ac gerincvezeték 
3587 fm NA 125 ac gerincvezeték 
9256 fm NA 100 ac gerincvezeték 
233 fm NA 50 KM-PVC gerincvezeték 
207 fm D  90 KM-PVC gerincvezeték 
359 fm D 90 KPE gerincezeték 
 
2015-ben KEOP beruházás keretében végzett rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a meglévő 
tolózáraknák egy részében a szerelvények és idomok cseréje megtörtént, összesen 19 db új 
tolózár lett beépítve az új mosatási csomópontokon kívül. Létesült 4 db új mosatási csomópont 
(beépített új tolózárak: 16 db) és 5 db új föld feletti tűzcsap is. A vízhálózat gerinc és bekötő 
vezetékeinek műszaki állapota még megfelelő. 

 



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 36600/1847-24/2016.ált.
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

500 használati díj 2021. január 2021. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

2 000 használati díj 2022 2025 közép x x x x Nincs változás

3. szűrőknél töltetek cseréje nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

1 700 forráshiány 2023 2023 közép x
A szűrők töltete kimerül, elhasználódik, a megfelelő tisztítás érdekében 
a töltetcserét szükséges elvégezni.

szűrőknél töltetek cseréje Nincs változás

4. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

5 000 használati díj 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

5. 2 db szivattyú felújítása nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

1 200 forráshiány 2033 2033 hosszú x A szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, felújításuk időszerű. 2 db szivattyú felújítása Nincs változás

6.
Technológiai szerelvények javítása 
(szelepek, vezérlés, irányítéstecnológia)

nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

600 forráshiány 2033 2033 hosszú x
A technológiai, gépészeti szerelvények elhasználódásából adódóan a 
felújítás szükségessé válik.

Technológiai szerelvények javítása 
(szelepek, vezérlés, irányítéstecnológia)

Nincs változás

7. Ivóvízhálózat felújítása tolózárakkal, közkifolyókkal, 
tűzcsapokkal 100 fm-en

nem Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

5 000 forráshiány 2033 2033 hosszú x
Az azbesztcement csőanyagú gerincvezeték szakasz cseréje az 
üzembiztonság és a hálózati veszteség csökkentése érdekében 
szükséges.

Ivóvízhálózat felújítása tolózárakkal, közkifolyókkal, tűzcsapokkal 
100 fm-en

Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 500 500

II. ütem 3 700 2 000

III. ütem 11 800 5 000

Használati díj: eFt
Jászboldogháza: 500

Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma
Az érintett ellátásért felelős(ök) 

megnevezése 3 4

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

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

(rövid/közép/ho
sszú)

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-15811-1-001-00-10

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Jászboldogháza Község Önkormányzata

6 7 8 10 115



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

0 2021. január 2021. december rövid x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

0 2022 2025 közép x x x x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

0 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 0 0

III. ütem 0 0

Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
Az érintett ellátásért felelős(ök) 

megnevezése
3 4

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

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

(rövid/közép/ho
sszú)

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-15811-1-001-00-10

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

6 7 8 10 115














