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Előterjesztés  

 
Fővárosi Vízművek Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 időszakra, Beruházási 

Terv, Felújítási és Pótlási Terv 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vktszt.) 11. §-a alapján: 
„A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés 
szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra 
gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, 
valamint beruházási tervből áll. 
A felújítási és pótlási tervet a szolgáltató Fővárosi Vízművek Zrt. elkészítette. Az 
önkormányzatnak javaslattételi, véleményezési lehetősége van a tervvel kapcsolatban, ami 
az előterjesztés mellékletét képezi. Ennek keretében a következő utcák csatornahálózatának 
felújításával javaslom kiegészíteni a tervet:  

1. Füzes utca  
2. Sándor utca 
3. Kolozsvári utca Szabadság út és Füzes utca közötti szakasza 

 
A szennyvízelvezető és tisztító rendszer, valamint az ivóvízellátó rendszer beruházási 
tervének elkészítése az önkormányzat feladata. Az Fővárosi Vízművek mint üzemeltető 
megküldte a beruházási feladatokra vonatkozó javaslatait, ezek a tervbe beépítésre kerültek. 
A Fővárosi Vízművek javaslata, és beruházási tervek az előterjesztés mellékletét képezik. 
A terveket jóváhagyás után be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz. 
Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy fogadják el a 2020-2034 időszakra a Gördülő 
Fejlesztési Tervet. 
 
Biatorbágy, 2019. szeptember 11. 

Tisztelettel: 
                 Tarjáni István s.k. 
             Polgármester 

 
 

Összeállította: dr. Hajdu Boglárka 
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         Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
…/2019. (IX. 26.) határozata 

 
 

Fővárosi Vízművek Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 időszakra, Beruházási 
Terv, Felújítási és Pótlási Terv 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. jóváhagyja a víziközmű szolgáltató Fővárosi Vízművek Zrt. által készített Gördülő 
Fejlesztési Tervet a 2020-2034 időszakra, 

2. a Gördülő Fejlesztési Terv részei: 
2.1 Felújítási és Pótlási Terv, amit a képviselő-testület javasol a Fővárosi 

Vízműveknek az alábbi utcák csatornahálózatának felújításával kiegészíteni 
(rövidtávú beruházásként): 
2.1.1 Füzes utca  
2.1.2 Sándor utca 
2.1.3 Kolozsvári utca Szabadság út és Füzes utca közötti szakasza 

2.2 Beruházási Terv, 
3. felkéri a Jegyzőt a Gördülő Fejlesztési Tervel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

(A Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és Pótlási Terv, Beruházási Terv a határozat 
mellékletét képezi.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
 



























































 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
Tarjáni István 
Polgármester Úr részére 
 
Hivatal rövid neve: BIATORBONK 
KRID: 643659373 

Fővárosi Vízművek Zrt. 

Ügyintéző: Földi Anett Ilona 

 E-mail: anett.foldi@vizmuvek.hu 

 
 

 

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 időszakra, beruházási terv  

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A víziközmű törvény 11 §.-a szerint, a vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek 
beruházási tervét az ellátásért felelős készíti el és azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak (MEKH) minden év szeptember 30-ig megküldi. 

Társaságunk, mint a víziközmű rendszer üzemeltetője, az üzemeltetési tapasztalatok alapján az 
alábbiakban megküldi a beruházási feladatokra vonatkozó javaslatát.  

Biatorbágy ivóvízellátó rendszer vonatkozásában: 

Beruházás megnevezése 
Tervezett időtáv 

(rövid /  közép / hosszú) 

Naphegy köz vízellátása Közép 

Kerekdomb utca vízellátása Közép 

Peca-tó üdülőövezet ivóvíz ellátás tervezése Közép 

Katalin hegy vízellátásának biztosítása tervezése Közép 

Peca-tó üdülőövezet ivóvíz ellátás  Hosszú 

Katalin hegy vízellátásának biztosítása Hosszú 

Biatorbágy szennyvízelvezető és tisztító rendszer vonatkozásában: 

Beruházás megnevezése 
Tervezett időtáv 

(rövid/közép/hosszú) 

Szennyvízcsatorna fejlesztés - Viadukt átemelő és 
szennyvíztisztító telep közötti szakasz 
tanulmányterv terveztetése 

Rövid 

Szennyvízcsatorna fejlesztés a Viadukt átemelőtől a 
szennyvíztelepig tervezés, kivitelezés 

Közép 

Telep 1000 m3/d kapacitásbővítés tervezése, 
kivitelezése 
(Biológiai tér bővítése, iszapvonal fejlesztése) 

Közép 

 
Javaslatunk az ellátás biztonság javítását szolgáló beruházásokat tartalmazza, melyek nem a 
felújítás/pótlás kategóriába tartoznak. 



 
A beruházási terv összeállítása során kérjük, mérlegeljék a javaslatainkat, és a Beruházási 
tervük összeállításánál vegyék figyelembe. 
 
Kérjük, hogy az Önkormányzat által ágazatonként elkészített Beruházási terveket az 58./2013. (II.27.) 
Korm. rendeletben előírt határidők figyelembe vételével számunkra Hivatali Kapun keresztül (Hivatal 
rövid neve: FOVIZ; KRID: 207342199), előzetes véleményezésre megküldeni szíveskedjenek. 
 
A benyújtáshoz szükséges igazgatási szolgáltatási díjat az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet 1. 
mellékletének E) 18. b) pontja szerint a Hivatal részére, a szakhatósági díjat a 13/2015. (III. 31.) BM 
rendelet 2. mellékletének 15. pontja szerint a területileg illetékes vízügyi hatóság (Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére kell megtéríteni ágazatonként a rendeletekben leírtaknak 
megfelelően. 
 
Budapest, 2019. augusztus 6 
 
Tisztelettel: 
 
 
 Lengyel Gábor dr. Dienes Adrienn  
 Műszaki Beruházási Igazgató  Koordinációs és kapcsolattartási Osztályvezető 
 
 



Biatorbágy Város Önkormányzata 
 
 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
(2020 – 2034) 

 
 
 

BERUHÁZÁSI TERV 
 

TERVEZET 
 

BIATORBÁGY 
SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ RENDSZERE 

 
 
 
 

A csatornaszolgáltatás ellátási biztonságát, valamint a szennyvíztisztítás hatékonyságát 
növelő beruházásokra 

 

 
 

  

Biatorbágy, 2019. 



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Biatorbágy szennyvízelvezető és tisztító rendszere 
 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 2/3 2018.07. 
 

 

Szennyvízelvezető rendszer 

 

Beruházás 
megnevezése 

Várható munka Időszak Nettó beruházási keret 
(ezer Ft-ban) 

Hálózati rekonstrukció 
az útépítéssel érintett 
utcákban. 

Az Önkormányzat a saját 
tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítése, 
felújítása kapcsán a következő 
utcákban kívánja a 
szennyvízcsatorna fejlesztését is 
végrehajtani 2018 évben: Hatház 
utca, Rezeda utca, Kakukkfű 
utca, Kamilla utca 

2020 4.000 

Szennyvízcsatorna 
építése 

Az Önkormányzat a saját 
tulajdonú belterületi közterületek 
szennyvízcsatorna fejlesztése, új 
gerincvezeték kiépítése, ahol 
jelenleg nincs kiépített 
szennyvízcsatorna. ( Szent István 
út egy szakasza, Fekete köz, 
Kerekdomb utca, Alsó köz, 
Harkály utca, 1288/2 hrsz.)  
. 

2020 8.000 

Hálózati fejlesztés az 
útépítéssel érintett 
utcákban. 
 

Az Önkormányzat a saját 
tulajdonú belterületi közterületek 
szennyvízcsatorna fejlesztése, új 
gerincvezeték kiépítése, ahol 
jelenleg nincs kiépített 
szennyvízcsatorna 

2021-2024 4.000 

Szennyvízcsatorna 
építése 
 

Az Önkormányzat a saját 
tulajdonú belterületi közterületek 
szennyvízcsatorna fejlesztése, új 
gerincvezeték kiépítése, ahol 
jelenleg nincs kiépített 
szennyvízcsatorna. (Előzetes 
felmérés szerint gravitáció 
csatornával (Anyaga: 160 KG 
PVC) megvalósítható, de 
szükséges helyszíni bemérés a 
tervezés során: Patak utca 
~450m; Határkereszt stny ~260 
m; Naphegy utca ~ 600 m; Kandó 
K. utca ~ 340m) (Előzetes 
felmérés szerint nyomott vezeték, 
átemelővel, de szükséges 
helyszíni bemérés a tervezés 
során: Kerekdomb utca ~180m ) 
Anyaga: 100 KPE 
 

2021-2024 183.000 

Szálas szennyeződés 
kezelők beépítése az 
átemelőkbe II. ütem 

Szálas szennyeződés kezelők 
beépítése az átemelőkbe 

2021-2024 7.000 



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Biatorbágy szennyvízelvezető és tisztító rendszere 
 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 3/3 2018.07. 
 

Szennyvízcsatorna 
fejlesztés – Viadukt 
átemelő és 
szennyvíztisztító telep 
közötti szakasz  

tanulmányterv  2020  

Szennvízcsatorna 
fejlesztés a Viadukt 
átemelőtől a 
szennyvíztelepig  

tervezés, kivitelezés 2021-2024  

az árak tájékoztató jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási elvárások ismerete nélkül készültek, átlagos 
körülményeket feltételezve, 2019 árszinten. 

A csatornahálózatba, a nem rendeltetésszerű használatból fakadóan, csatorna idegen 
anyagok kerülnek be. Ezek rendszeres meghibásodásokat okoznak, melyek veszélyeztetik 
az üzemeltetés biztonságát, extrém esetben jelentős gépészeti meghibásodást okozva, ezért 
szükséges az átemelőkbe a szálas szennyeződések kezelését megoldani. 

Az Önkormányzat a saját tulajdonú belterületi közterületek szennyvízcsatorna fejlesztése, új 
gerincvezeték kiépítése, ahol jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna. ( Szent István út 
egy szakasza 

Szennyvíztisztító telep 

Beruházás 
megnevezése 

Várható munka Időszak Nettó beruházási keret 
(ezer Ft-ban) 

További 1000 m3/d 
szennyvízfeldolgozó 
tároló létesítése,  kb. 
3,5 km NA 350 mm-es 
KG-PVC gravitációs 
csatorna vezeték 
építése (Viadukt-
Vashídtól a szv. tisztító 
telepig) 

A tisztító telep további 
kapacitásbővítése 2021-2023 1.500.000 

Telep 1000 m3/d 
kapacitásbővítés 
(biológiai tér bővítése, 
iszapvonal fejlesztése) 

A tisztító telep további 
kapacitásbővítése, 
tervezés, kivitelezés 

2021-2024 600.000 

Megjegyzés: az árak tájékoztató jellegűek, tervek, átlagos körülményeket feltételezve, 2018 árszinten. 

A telep túlterheltsége valamint a lekötött felhasználói szennyvíz kontingensek miatt 
szükséges a telep technológiai bővítése. A bővítés magába foglalja a levegőztető rendszer, 
valamint a mechanikai tisztítás hatékonyságának növelését. Ezen kívül szükséges a 
vegyszeradagolás korszerűsítése az iszap vonalon (polimer adagoló szivattyúk/tartályok, 
iszap sűrítés kialakítása,) valamint az irányítástechnikai rendszer bővítése, korszerűsítése. 
Az intenzifikálás tartalmazza a megkerülő vezeték kiépítését is, mely magas csapadékvíz 
terhelés során megvédi a technológiát a kimosódástól. 

Elmaradás esetén az üzemeltetés biztonsága romlik, nő az üzemeltetés kockázata és 
költsége, valamint törvényi nem megfelelőséget vonhat maga után. 



A B C D  E F H

Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

 Tervezett nettó 
költség 

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

 [eFt] Kezdés Befejezés (rövid/közép/ho
sszú) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Biatorbágy Város 
Önkormányzata               1 333    

uniós/ központi 
költségvetési 

forrás
2020 2020 Rövid X

2. Hálózati rekonstukció az útépítéssel érintett 
utcákban. KTVF: 36487-6/2013. Biatorbágy Város 

Önkormányzata               4 000    
 uniós/ központi 

költségvetési 
forrás 

2020 2020 Rövid X

3. Szennyvízcsatorna építése KTVF: 36487-6/2013. Biatorbágy Város 
Önkormányzata               8 000    

 uniós/ központi 
költségvetési 

forrás 
2020 2020 Rövid X

4. Hálózati fejlesztés az útépítéssel érintett 
utcákban. KTVF: 36487-6/2013. Biatorbágy Város 

Önkormányzata               4 000    
 uniós/ központi 

költségvetési 
forrás 

2021 2024 Közép X X X X

5. Szennyvízcsatorna építése KTVF: 36487-6/2013. Biatorbágy Város 
Önkormányzata           183 000    

 uniós/ központi 
költségvetési 

forrás 
2021 2024 Közép X X X X

6 Szálas szennyeződés kezelők beépítése az 
átemelőkbe II. ütem KTVF: 36487-6/2013. Biatorbágy Város 

Önkormányzata               7 000    
 uniós/ központi 

költségvetési 
forrás 

2021 2024 Közép X X X X

7

További 1000 m3/d szennyvízfeldolgozó 
tároló létesítése,  kb. 3,5 km NA 350 mm-
es KG-PVC gravitációs csatorna vezeték 
építése (Viadukt-Vashídtól a szv. tisztító 
telepig)

KTVF: 4533-7/2010. Biatorbágy Város 
Önkormányzata         1 500 000    uniós/ központi 

költségvetési 
forrás

2021 2023 Közép X X

8

Szennyvízcsatorna fejlesztés – Viadukt 
átemelő és szennyvíztisztító telep közötti 
szakasz - tanulmányterv

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

uniós/ központi 
költségvetési 

forrás

2020 Rövid x

9

Szennvízcsatorna fejlesztés a Viadukt 
átemelőtől a szennyvíztelepig - tervezés, 
kivitelezés

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

uniós/ központi 
költségvetési 

forrás

2021 2024 Közép x x x x

10

Telep 1000 m3/d kapacitásbővítés 
(biológiai tér bővítése, iszapvonal 
fejlesztése)

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

uniós/ központi 
költségvetési 

forrás

2021 2024 Közép x x x x

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Gördülő fejlesztési terv a 2019- 2033 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Biatorbágy szennyvízelvezető és tisztító rendszere

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

Víziközmű-rendszer kódja**: 21-08891-1-001-00-11

G I

Megvalósítás 
időtartama        (év) A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni



Biatorbágy Város Önkormányzata  
 
 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
(2020 – 2034) 

 
 
 

BERUHÁZÁSI TERV 
 

TERVEZET 
 

BIATORBÁGY 
IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZERE 

 
 
 

Vízminőség javítás, víz- és oltóvízellátás biztonság növelő beruházásokra 
 
 
 
 
 

 Biatorbágy, 2019. 
 
     Budapest, 2018.  

  



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Biatorbágy ivóvízellátó rendszere 
 
 

 2/3 2019.szeptember 
 

1. Vízminőség javító célú hálózati összekötések 

A hálózati ivóvíz szolgáltatásban vízminőség szempontjából fontos, hogy a vezetékekben lévő 

víznek folyamatos áramlás legyen biztosítva a lerakódások, a pelyhesedés és a pangó víz 

kialakulásának elkerülése céljából. Végágak esetében a folyamatos áramlás nem biztosítható, 

mivel ezen ágak esetében csak az azon ágon lévő fogyasztásából eredő vízmozgások 

jelennek meg. Vízminőség szempontjából tehát fontos, hogy ahol lehetőség van rá, 

körvezetékeket kell kialakítani, ami biztosítja a csövekben a folyamatos áramlást. 

 

2. Ellátás biztonság növelő összekötések 

Az ivóvíz ellátás és oltóvíz biztosítás szempontjából fontos, hogy havária helyzetben 

(csőtörés, egyéb esetek) a lehető legkisebb területet kelljen leválasztani a szolgáltatásból. 

Ezek két eszközzel biztosítható: 

•  mindent meg teszünk annak érdekében, hogy hálózatunk a lehető legtöbb helyen 

össze legyen kötve és kerüljük vagy megszüntetjük a végágakat 

• a megfelelő helyekre zárakat építünk be, amivel csökkenteni lehet, az ellátásból 

kieső terület nagyságát havária esetén. 

 

3. Oltóvíz biztonság növelő fejlesztések 

Oltóvíz biztonság növelő fejlesztések 

Két hatályos törvény és egy rendelet szabályozza a tűz elleni védekezés, és a 

katasztrófavédelem feladatkörét. 

• A 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§-a, amely kimondja, hogy a „települési 

önkormányzat feladata különösen:” a „honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem;” 

biztosítása.  

• A 1996. évi XXXI. törvény 29.§-a, amely szerint a „településen az oltóvíz nyerési 

lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata”.  

• Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az országos Tűzvédelmi Szabályzatról, mely az 

oltóvíz hálózat, tűzcsapok kialakítását szabályozza. 

Ezen feladatok ellátására az alábbi fejlesztési javaslatokra van lehetőség: 

• Tűzcsapok beépítése 

• Átzónásítás 

• Végágak összekötése 

Forrás hiány miatt nem lett az I. ütemre beruházás tervezve. 



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv   Biatorbágy ivóvízellátó rendszere 
 
 

 3/3 2018.07. 
 

 

Település utca / szakaszhatár átmérő hossz / darab Beruházás célja rövid leírás Költség [eFt] 

Biatorbágy Naphegy köz 100 500m vízellátás biztosítása vízvezeték építés 41.000 

Biatorbágy Kerekdomb utca 100 150m vízellátás biztosítása vízvezeték építés 13.000 

Biatorbágy Peca-tó üdülőövezet ivóvíz ellátás tervezése 100 10.000m vízellátás biztosítása tervezés 10. 000 

Biatorbágy Katalin hegy  vízellátásának biztosítása tervezése 110 15.000m vízellátás biztosítása tervezés 15.000 

Biatorbágy Peca-tó üdülő terület ivóvíz ellátás 110 10.000m vízellátás biztosítása vízvezeték építés 200.000 

Biatorbágy Katalin hegy vízellátásának biztosítása 100 15.000m vízellátás biztosítása vízvezeték építés 300.000 

Megjegyzés: az árak tájékoztató jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási elvárások ismerete nélkül készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2019 árszinten , a tervezést 
és műszaki ellenőrzést nem tartalmazzák. 

 

 

 

 

 



A C D E F H

Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

Rövid, érdemi műszaki tartalom
Szükségesség indoklása, célkitűzése, 

oka
Elmaradásának kockázata (eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  
közép / 
hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Naphegy köz  DN 100 göv 500m csőfektetés vízellátás biztosítása
Elmaradás esetén a település ezen 
részének fejlődése lelassul

Biatorbágy város 
Önkormányzata 41 000

Önkormányzati 
forrás

2021 2024 Közép X X X X

2. Kerekdomb utca DN 100 göv 160m csőfektetés vízellátás biztosítása
Elmaradás esetén a település ezen 
részének fejlődése lelassul

Biatorbágy város 
Önkormányzata 13 000

Önkormányzati 
forrás

2021 2024 Közép X X X X

3.
Peca-tó üdülőövezet ivóvíz ellátás 
tervezése

Vízellátás 10 km ivóvíz vezeték kiépítése vízellátás biztosítása
Elmaradás esetén a település ezen 
részének fejlődése lelassul

Biatorbágy város 
Önkormányzata 10 000

Önkormányzati 
forrás / lakossági 
forrás

2021 2024 Közép X X X X

4.
Katalin hegy vízellátásának biztosítása 
tervezése

Vízellátás 15 km ivóvíz vezeték kiépítése vízellátás biztosítása
Elmaradás esetén a település ezen 
részének fejlődése lelassul

Biatorbágy város 
Önkormányzata 15 000

Önkormányzati 
forrás / lakossági 
forrás

2021 2024 Közép X X X X

5. Peca-tó üdülőövezeti ivóvíz ellátás Vízellátás 10 km ivóvíz vezeték kiépítése vízellátás biztosítása
Elmaradás esetén a település ezen 
részének fejlődése lelassul

Biatorbágy város 
Önkormányzata 200 000

Önkormányzati 
forrás / lakossági 
forrás

2025 2034 hosszú x x x x x x x x x x

6. Katalinhegy üdülőövezet ivóvíz ellátás Vízellátás 15 km ivóvíz vezeték kiépítése vízellátás biztosítása
Elmaradás esetén a település ezen 
részének fejlődése lelassul

Biatorbágy város 
Önkormányzata 300 000

Önkormányzati 
forrás / lakossági 
forrás

2025 2034 Hosszú X X X X X X X X X X

A beruházás
Megvalósítás 
időtartama

B

A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) 
NFM rendelet 1. melléklete alapján

A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 1. melléklete alapjánA nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § alapján

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi 

létesítési/elvi 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

G I

Forrás 
megnevezése

Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Biatorbágy város Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Biatorbágy ivóvízellátó rendszere
A Vksztv 11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.
Víziközmű-rendszer kódja: 12-08891-1-001-00-10

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.


	elt_Gordulo_Fejlesztesi_Terv
	Felijutasi_potlasi_terv_2020_2034
	Biatorbágy GFT beruházás_javaslat_ 2020-2034
	GFT BT Biatorbágy 2019_33_szv
	GFT BT Biatorbágy 2020_34_szv_táblázat
	Beruházási terv

	GFT BT Biatorbágy_2020_33_víz
	GFT BT Biatorbágy_2020_34_víz_táblázat
	Munka1




