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A Képviselő-testület  

2013. augusztus 12-ei rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a Berdó településrész csatornahálózatának megépíté-

sére irányuló pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

Készítette:   Hajzer Annamária pályázati szakreferens 

 

 

Egyeztetve:  Szabó István pályázatíró   

   Putz Tamás műszaki szakértő 

 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

 

 

 

 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

 

Tárgy:  Javaslat a Berdó településrész csatornahálózatának megépíté-

sére irányuló pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Berdó településrész szennyvízhálózatának megépítésére 2013. május 9-ei ülé-

sén Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy indul 

a „Szennyvízelvezetés –és tisztítás megvalósítása” KEOP-1.2.0-09-11 számú pá-

lyázaton. 

 

A pályázatíró kiválasztása megtörtént, az anyag összeállítása az utolsó fázisban 

tart, melyhez kapcsolódóan döntések meghozatala vált szükségessé. 

 

1. Házi átemelők kérdése 

A korábbi pályázati konstrukcióban a házi átemelők megépítése nem volt elszá-

molható költség, azt teljes egészében önkormányzati önrészként kellett volna ki-

vitelezni. 

Jelen esetben azonban a pályázat támogatja az átemelők megépítését, elszámolha-

tó költség, az építendő rendszer része. 

 

Költségek: (a mellékelt ajánlat szerint)  

 

Házi átemelő db Nettó összeg/db Földmunka, építés, 

telepítés - nettó 

Önkormányzatot 

terheli (5%) nettó 

1 db 325.000,-Ft kb. 100,000 Ft 21.250,-+Áfa 

20 db 6.500.000,-Ft kb. 2.000.000,-Ft 425.000,-+Áfa 

 

Amennyiben a házi átemelőket nem vonjuk be a pályázatba, akkor az érintett te-

lek tulajdonosok jelentős hátrányba kerülnek a többi résztvevővel szemben, mivel 

választási lehetőségük nincs, az érvényes rendelet szerint a megépült közcsatorná-

ra rá kell kötniük, fenti összeget maguknak kell biztosítaniuk teljes egészében. 
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2. NY 4-0-0-0 nyomóvezeték kérdése 

A jelenleg érvényes létesítési engedélyben nem szerepel egy nyomóvezeték (NY 

4-0-0-0), ez az engedély beadását követően, egy későbbi időpontban került feltün-

tetésre a tervekbe a későbbi igényeket figyelembe véve.  

A pályázatban ebben a formában nem elszámolható, csak az engedélyben foglal-

tak megvalósíthatók.  

A szakasz becsült költsége: 5,115,995 Ft + Áfa., a megépítés esetén tartozik hoz-

zá 8 db házi átemelő is, 8 x 425,000 = 3,400.000 Ft + Áfa költséggel. 

 

Elszámolhatóvá és a pályázat keretein belül megvalósíthatóvá csak abban az eset-

ben válik ez a nyomóvezeték, ha módosítjuk a létesítési engedélyt. Ez azonban 

több szempontból is megfontolandó, egyrészt hosszú időbe telik az engedélyezési 

eljárás, másrészt addig a pályázat nem beadható, a határidőből kicsúszhatunk. 

 

Javasoljuk, hogy ezen szakasz megépítését egy külön engedélyezési eljárás kere-

tében valósítsa meg az önkormányzat, ne váljon a pályázat részévé, annak érde-

kében, hogy a pályázat beadása semmilyen formába meg ne hiúsítsa.  

 

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak meg-

tárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. 

 

1. Határozati javaslat 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szenny-

vízelvezetés –és tisztítás megvalósítása” KEOP-1.2.0-09-11 számú pályázat kere-

tein belül a csatornahálózat megépítéséhez az érintett ingatlanok vonatkozásában, 

de maximum 20 db házi átemelő megvásárlását beépíteti a pályázatba, annak ön-

részét vállalja, 425.000,-+Áfa összegben, a 2013. évi költségvetése 13. melléklet 

6. sora –Berdó csatornázás önrész – terhére biztosítja azt. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételé-

re. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. Határozati javaslat 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berdó településrész csa-

torna hálózatának pályázat útján történő megépítése során a pályázat által támo-

gatott vízjogi létesítési engedélyben foglaltakat valósítja meg.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az utólagosan megtervezett 

NY4-0-0-0 számú nyomóvezeték létesítésének lehetőségét egy külön engedélye-

zési eljárás lefolytatását, annak költségeit, feltételeit vizsgálja meg, és terjessze a 

testület elé, melyről a Képviselő- testület külön határozattal dönt.  

 

Határidő:  2013. októberi rendes ülés 
Felelős: polgármester 
 
 
Budakalász, 2013. augusztus 8. 
 
 

 
 Rogán László 

    polgármester 


