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Tárgy: Javaslat a Taván csatornahálózat megvalósításának módjáról és finanszírozásáról szóló 

határozat módosítására. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület 135/2019(VII.31.) határozatában előírta a Taván terület csatornázáshoz szükséges 
előfeltételeket. A tulajdonosokkal történt egyeztetések alapján ez az alábbiak szerint módosul. 
Összesen 28.875.000 Ft tulajdonosi önrész befizetésre került az Önkormányzathoz. A Vincellér utca három 
hosszanti szelvényéből csak kettőre tudtuk az összes osztatlan közös tulajdonos, ill. Pomáz Város 
Önkormányzatának hozzájárulását megszerezni. Ez alapján a Vincellér utcában is megvalósítható a csatorna, a 
3852-53 hrsz. ingatlanszelvények alatt, azonban az utca, 3854. hrsz. ingatlannal határolt észak-nyugati részén 
elhelyezkedő ingatlanok mindaddig, ameddig az érintett szelvény összes tulajdonosától sikerül beszerezni a 
szolgalmi jogot engedélyezéséről szóló nyilatkozatot, nem tudnak a kiépítésre kerülő gerincvezetékre 
rácsatlakozni. Az ebben érintett 3 ingatlan tulajdonos befizetései visszautalásra kerülnek, így összesen 
26.625.000 Ft tulajdonosi hozzájárulás áll rendelkezésre.  Várhatóan a vállalási ár nem változik azzal, hogy a 
Vincellér utcában nem létesítenek telken belüli kiállást az érintett 4 ingatlan részére. 
 
Az alábbiak szerint áll össze a költségvetés: 
 

Tulajdonosi hozzájárulás 26.625 E Ft 

Víziközmű számla egyenlege (utólagos rákötések díja)  13.031 E Ft 

Lenfonó gyalogátkelőhely megszüntetés – költségvetési rendelet 
13.melléklet 7.sor 

1 905 E Ft 

Járdaépítés József A u (Hév állomás-Faluház körforgalom) – 
költségvetési rendelet 13.melléklet 17.sor 

10 635 E F 
 

Utak karbantartása 2 804 E Ft. 

Összesen várható nettó költség 55 000 E Ft 

Levonható Áfa 14 850 E Ft. 

Várható bruttó finanszírozási igény: 69 850 E Ft. 

 
A jelenleg tulajdonosi hozzájárulást nem fizető tulajdonosok közül azok, akik olyan ingatlannal rendelkeznek, 
ahol életvitelszerű tartózkodáshoz vezetékes víz használat társul, 1 év elteltével talajterhelési díj fizetésére 
kötelezhetőek. Lehetőség van a későbbiekben önkéntes csatlakozásra is, a város csatornarendeletébe fog 
bekerülni a 750.000 Ft/ingatlan közmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése mellett. 
A közbeszerzési eljárás a Város elfogadott közbeszerzési tervében nem szerepel. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat  
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2019.(VII.31.) számú határozatát úgy 
módosítja, hogy a Taván terület érintett ingatlanai számára a vezetékes csatorna közműhálózatot az 
Önkormányzat saját beruházásban valósítja meg, amelyhez a csatorna bekötéssel érintett tulajdonosok bruttó 
750.000 Ft/ingatlan mértékben, összesen 26.625.000 Ft-tal járultak hozzá. A kivitelezés önkormányzati 
támogatására a szükséges forrás különbözet a víziközmű-számlán rendelkezésre álló keret terhére és az alábbi 
költségvetés módosítással biztosítható.  
A kivitelezés önkormányzati támogatására a 2019. évi költségvetés 13.melléklet 7.sorában szereplő Lenfonó 
gyalogátkelőhely megszüntetés terhére 1 905 E Ft-ot, a 13.melléklet 17.sorában szereplő Járdaépítés József A u 
(Hév állomás-Faluház körforgalom) terhére 10 635 E Ft-ot, míg az önkormányzati dologi kiadásai terhére 
(közutak karbantartása) terhére 2 804 E Ft-ot csoportosít át.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás kiírására. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2019. szeptember 9. 
 Rogán László 
 polgármester 


