
3. melléklet

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

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Szajol Község Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: ** 12-05874-1-001-00-15

Felújítás és pótlás megnevezése Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama Tervezett időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

(eFt) Kezdés Befejezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása Változás az előző GFT-hez viszonyítva

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 36600/4727-1/2016.ált. 245 használati díj 2021. január 2021. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 980 használati díj 2022 2025 közép x x x x Nincs változás

3. Tolózár csere nem használati díj 2022 2022 közép x A tolózárak felújítása, cseréje. Forráshiány iatt 1évvel elhalasztva

4. Hálózat körösítés, végvezetékek összekötése igen használati díj 2025 2025 közép x Végvezetékek körösítése Nincs változás

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok használati díj 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

6. Hálózat körösítés, végvezetékek összekötése igen használati díj 2035 2035 hosszú x A tolózárak felújítása, cseréje. új tétel

I. ütem 245

II. ütem

III. ütem

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

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
Használati díj: eFt

Szajol: 1895

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Fontossági 
sorrend

Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 
engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Tervezett 
nettó költség

(rövid/közép/
hosszú)

Szajol Község 
Önkormányzata

Szajol Község 
Önkormányzata

Szajol Község 
Önkormányzata 3 000

A  tolózárak műszaki állapota nem megfelelő. Hibaelhárítások 
alkalmával  a hatékony kiszakaszoláshoz szükséges a felújításuk, 
cseréjük. 

Szajol Község 
Önkormányzata 2 500 A megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása a végvezetékek összekötésével 

(pangó vizek megszüntetése).

Szajol Község 
Önkormányzata 2 450

Szajol Község 
Önkormányzata 3 000

A  tolózárak műszaki állapota nem megfelelő. Hibaelhárítások 
alkalmával  a hatékony kiszakaszoláshoz szükséges a felújításuk, 
cseréjük. 

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

1 895

6 480 7 580

5 450 18 950

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


	SZAJ-IV felújítás

