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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Tárgy:  Javaslat az önálló szennyvíztisztító megvalósításához szükséges 

döntés-előkészítő hatástanulmány elkészíttetésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalászon régóta meglévő célkitűzés egy önálló szennyvíztisztító mű megépítése. 
Azt várjuk tőle, hogy hatékonyabban és olcsóbban fogadja be és ártalmatlanítsa a 
település szennyvizét, valamint megszűnjön az FCSM irányába ma még meglévő 
függőség.  
 
A tisztítóműre vonatkozóan eddig egyetlen terv látott napvilágot, az Organika által 
előkészített és engedélyeztetett elképzelés. ennek költségeit teljes egészében a BKÜ 
Kft., saját csatornás cégünk viselte mintegy 3 millió forint értékben. 
 
A tisztító kérdése ügyében jelenleg az egyetlen fix pont a helyszín, amelyet az elmúlt év 
decemberében kisajátítással megszereztünk a GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt.-től. 
Továbbra is tisztázásra vár azonban, hogy  

- milyen paraméterekkel lehet a Duna és a patak közelébe tisztítót építeni 
- milyen költségekkel jár a beruházás 
- milyen működtetési költségekkel kell majd számolni a megvalósulást követően 
- mekkora összegű szennyvízdíj mellett üzemeltethető hatékonyan a létesítmény 
- a tisztítómű megépítése vajon a legmegfelelőbb, a legköltséghatékonyabb és 

környezetbarát megoldás-e. 
 
Időközben ismertté vált, hogy a közeljövőben szigorításokat tervez a központi 
kormányzat a csatornaművekre vonatkozóan. A célkitűzés az, hogy életképesebb, 
gazdaságilag is erősebb, nagyobb szervezetek legyenek a működtetők. Ezt megelőzően 
tehát lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a tervekhez képest relatíve csekélyebb 
lakos-egyenértékkel bíró Budakalászt (a jelenlegi elképzeléseink szerint 15 ezer fős 
településsel számolunk közép- és hosszú távon) az állam „kiengedje” a szennyvíz 
agglomerációból, amelybe jelenleg tartozik. „Társai” Üröm, Kerepes, Kistarcsa és 
Nagytarcsa, a szennyvíz-agglomeráció kérdését pedig a 26/2002. (II. 27.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 
 
A szennyvíztisztító előfeltétele a fenti jogszabály alapján az agglomerációs lehatárolás 
módosítása, praktikusan a jelenlegi Budapesti Agglomerációból való kilépés és 
önállósodás.  
Összegezve: az Önkormányzatnak készíttetnie kell egy döntés-előkészítő tanulmányt, 
amely tartalmazza a KEOP 2011-13-as kiírásának megfelelően (nyilvánvalóan pályázni 



  

is szeretnénk a megvalósításra, ezért kell a KEOP-os megfelelés) a tisztítómű műszaki 
tartalmát, tartalmazza a vonatkozó fajlagos költségszámítást és egy szűkített CBA 
(költség-haszon elemzés) számítást. 
  
Ezt a számítást 3 változatra kell elkészíteni: 

1. Budakalász önálló szennyvíztisztító teleppel, 
2. Budakalász az FCSM-hez csatlakozva  
3. Budakalász a DMRV-hez csatlakozva. 

  
A tanulmány eredményeképpen a szakértőknek meg kell határoznia egy előzetes 
csatornadíjat és az amortizációs (értékcsökkenési) díjat is. A tanulmánynak legkésőbb 
45 napon belül meg kell lennie, ezt követi az agglomerációs kilépés, ennek tervezett 
véghatárideje a megrendeléstől számítva 75 nap reálisan. 
 
Javaslunk a tanulmány elkészítésének díjára 3 millió Ft+Áfa összeget biztosítani. 
 

Határozati javaslat 
 

 
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, és a jelen határozatban foglalt feltételekkel a legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel kössön szerződést. 
 
Felelős: polgármester 
határidő: azonnal     
 
    
 
Budakalász, 2011. április 15. 
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