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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április
19-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat az önálló szennyvíztisztító megvalósításához szükséges
döntés-előkészítő hatástanulmány elkészíttetésére

A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

137/2011.(IV.19.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a város szennyvizének tisztítására és ártalmatlanítására nyitva álló
technikai lehetőségek és gazdasági következmények feltárására
szakértői tanulmányt készíttet. 

A szakértői tanulmánynak az alábbi összefüggéseket kell megvizsgálnia,
feltárnia és összegeket, költségeket is megjelenítve bemutatnia:

 A tisztítómű tervezett és kisajátított helyén milyen paraméterekkel
lehet a Duna és a patak közelébe tisztítót építeni, milyen
költségekkel jár a beruházás, milyen és mekkora működtetési
költségekkel kell majd számolni a megvalósulást követően,
mekkora összegű a létesítmény amortizációja, és mekkora összegű
szennyvízdíj mellett üzemeltethető hatékonyan a létesítmény;

 a tisztítómű megépítésén túlmenően milyen alternatív megoldások
alkalmazhatóak költséghatékonyság és környezeti szempontok
alapján.

A számítást 3 változatra kell elkészíteni:
1. Budakalász önálló szennyvíztisztító teleppel,
2. Budakalász az FCSM-hez csatlakozva,
3. Budakalász a DMRV-hez csatlakozva.

A szakértői tanulmánynak tartalmaznia kell az egyes alternatív
megoldások tételes költség-elemzését is. A szakértői tanulmánynak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szennyvíz agglomerációról szóló
26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján adott esetben Budakalász



Város Önkormányzata kezdeményezni tudja a jelenlegi agglomerációs
besorolása módosítását önálló szennyvíztisztító telep kialakítása
érdekében.

A Képviselő-testület a tisztítómű létesítése során pályázati forrásokat is
be kíván vonni, ennek érdekében a döntés-előkészítő szakértői
tanulmánynak tartalmaznia kell a KEOP 2011-13-as kiírásának
megfelelő műszaki tartalmat, a vonatkozó fajlagos költségszámítást és
egy költség-haszon elemzést is.

A tanulmánynak legkésőbb a megrendeléstől számított 45 napon belül el
kell készülnie.

A Képviselő-testület a szakértői tanulmány elkészítésének díjára 3
millió Ft+Áfa összeget biztosít az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének 7. számú melléklet II. Fejlesztési tartalékok „tartalék
negatív pénzmaradvány fedezetére” sor terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be
legalább három árajánlatot a megfelelő szakmai háttérrel és
szakismerettel rendelkező természetes vagy jogi személyektől, a
beérkezett ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé. A
Képviselő-testület az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő
pályázatát értékeli.

Felelős: polgármester
határidő: azonnal
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