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Fejlesztés száma: V01-BR-14                        Fejlesztés éve: 2022-2031 év 

 

Tárgy:  5.000 m3 medence létesítés előkészítése 

 

Az előkészítés a kivitelezéssel együtt a III. ütemben valósul meg. 

 

Fejlesztés indoka: 

Ivóvízellátás biztonságának növelése, Pápa 1.500 m3 víztorony kiváltása. A vizsgált 

időszakban szükségessé válik a tároló kapacitás bővítése és a víztorony teljes körű újjáépítése, 

vagy új magaslati medence létesítése már a megnövelt kapacitással 

 

Műszaki leírás: 

Megvalósíthatósági tanulmány készítés 

Vízjogi létesítési engedély készítés. 

Terület előkészítés 

 

Beruházás megvalósíthatóságát, illetve helyszínkiválasztást megvalósíthatósági tanulmány 

előzi meg. 

 

Engedély: 

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési 

engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek 

megléte szükséges. 

 

 

Költségbecslés : Megvalósíthatósági tanulmány készítés  20.000 e Ft 

Engedélyezési tervdokumentáció készítés  20.000 e Ft 

Terület előkészítés     80.000 e Ft 

Összesen:              120.000 e Ft 

 

 

Forrás: 

Pályázati forrás:            100 % 

 

 

 

Tervrajz: 

Helyszínrajz digitális térképről 
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Fejlesztés száma:   V01-BR-15             Fejlesztés éve: 2022-2031 év 

 

Tárgy:  5.000 m3 víztároló létesítése  

 

Fejlesztés indoka: 

Ivóvízellátás biztonságának növelése, Pápa 1.500 m3 víztorony kiváltása. A vizsgált 

időszakban szükségessé válik a tároló kapacitás bővítése és a víztorony teljes körű újjáépítése, 

vagy új magaslati medence létesítése már a megnövelt kapacitással 

 

Műszaki leírás: 

- 5.000 m3 Vb.térszíni medence 

- vízműtelep 

- 2.500 fm D 500 GÖV ivóvízvezeték építés 

 

„A” helyszín: Pápa-Tapolcafő Kőhányó u. – Sportpálya – a terület Önkormányzati tulajdon 

„B” helyszín: Pápa Öreghegy „radarállomás” – a terület Önkormányzati és Állami tulajdon 

Beruházás megvalósíthatóságát, illetve helyszínkiválasztást megvalósíthatósági tanulmány 

előzi meg, amelyet a II. Beruházási ütemére költségeltük. 

 

Engedély: 

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési 

engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek 

megléte szükséges. 

 

Költségbecslés: 5.000 m3 Vb.térszíni medence x 60.000 Ft   300.000 e Ft 

5.000 m3/d vízműtelep x 100.000 Ft      50.000 e Ft 

2.500 fm D 500 GÖV ivóvízvez.építés x 80.000 Ft  200.000 e Ft 

Összesen:        550.000 e Ft 

 

 

Forrás: 

Pályázati forrás:            100 % 

 

Tervrajz: 

Átnézetes helyszínrajz 

 

 

 


