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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

Pilisborosjenő Község polgármestere megkereste Kistarcsa Város Önkormányzatát annak 
érdekében, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a település budapesti szennyvízelvezetési 
agglomerációhoz történő csatlakozáshoz. A megkeresés másolatát az előterjesztés 1. számú 
mellékleteként csatolom. A csatlakozás indoka, hogy a településen megnövekedtek a 
kapacitás igények. A Pilisborosjenőn meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése helyett pedig 
gazdaságosabb a szomszédos Üröm szennyvízelvezető rendszeréhez csatlakoznia a 
településnek, mivel Üröm már korábban csatlakozott a budapesti agglomerációhoz. A 
csatlakozás következtében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által üzemeltetett Központi, 
illetve Észak-Pesti szennyvíztisztító telepre vezetnék Pilisborosjenő település szennyvízét. A 
projekt megvalósíthatóságának feltétele, hogy Pilisborosjenő települést átsorolják a budapesti 
agglomerációhoz, egyben az önálló Pilisborosjenői agglomerációt megszüntessék. Az 
agglomerációs felülvizsgálati kérelem és dokumentáció benyújtásához szükség van az érintett 
települések (Budapest, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Gyál, Üllő, Vecsés, Budakalász, Kerepes, 
Kistarcsa, Nagytarcsa, Üröm, Budaörs) önkormányzatai által kiadott támogató 
szándéknyilatkozatok csatolására is a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -
tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint 
a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 
5. § (2) bekezdése alapján. 
 

Pilisborosjenő Község Polgármesterének tájékoztatása szerint a csatlakozás az Önkormányzat 
számára többletköltséget nem keletkeztetne, az azzal kapcsolatos költségeket Pilisborosjenő 
Község Önkormányzata viselné. A polgármesteri megkereséshez segédletként képviselő-
testületi határozat tervezetet is mellékeltek.  
 

Kistarcsa településen 2014. január 23. napjától a DPMV Zrt. végzi a viziközmű-szolgáltatási 
tevékenységet, amelyet 2015. július 1. napjától bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében lát 
el. A Pilisborosjenői megkeresés a DPMV Zrt.-hez, mint üzemeltetőhöz is eljutott, melyre 
tekintettel a DPMV Zrt. az érintett önkormányzatok számára levelet küldött, amelyben 
javasolta, hogy a Pilisborosjenő Község Polgármestere által továbbított határozati javaslatot 
az önkormányzatok azzal a kiegészítéssel fogadják el, hogy csak azzal a feltétellel támogatják 
a csatlakozást, amennyiben az nem eredményezi az érintett önkormányzatok által lekötött 
szennyvízkontingens csökkenését. A DPMV Zrt. javaslatát tartalmazó levél másolatát az 
előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolom. 
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A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a 
tervezett csatlakozás nem eredményezi a Kistarcsa település által lekötött 
szennyvízkontingens csökkenését, úgy Pilisborosjenő település vonatkozásában a 
Budapest központú szennyvízelvezetési agglomeráció bővítésével egyetért és elfogadja, 
hogy az érintett település szennyvízét a budapesti agglomeráció szennyvízelvezető és 
szennyvíztisztító rendszere fogadja.  
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

  

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

Kistarcsa, 2017. augusztus 14. 
 

                                                                                                                        Solymosi Sándor  
     polgármester      

 
 


