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Kistarcsa Város Önkormányzat, Kerepes Város Önkormányzat és Nagytarcsa Község 
Önkormányzat közös tulajdonát képezi a Kerepes-Kistarcsa-Sz megnevezésű 
szennyvízelvezető rendszer részét képező A2 jelű szennyvíz végátemelő (a továbbiakban: 
„A2 átemelő”), amely mind a Kistarcsai, mind a Kerepesi, mind a Nagytarcsai településekről 
érkező szennyvizet fogadja. Az A2 átemelőbe érkező szennyvíz a fővárosi csatornahálózaton 
keresztül kerül elvezetésre. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata, a Kerepes Város Önkormányzata és az FCSM Zrt. 2011. 
január 1. napjától hatályosan szerződést kötött az A2 átemelőn érkező szennyvizek fővárosi 
csatornahálózaton történő fogadása tárgyában. A szerződés értelmében 4320 m3/nap 
mennyiségű szennyvíz vezethető a fővárosi csatornahálózatba (rendelkezésre álló 
szennyvízkontingens mértéke).  
 
Az A2 átemelő műszaki állapota miatt a szennyvíznyomócső több alkalommal meghibásodott. 
A meghibásodásokból eredően ezen esetekben tisztítatlan szennyvíz került a Szilas-patakba, 
mely Budapest területén található helyi természetvédelmi védettség alatt álló Naplás-tó nevű 
árvízvédelmi tározóba torkollik. A kibuktatott szennyvizek kapcsán számos esetben 
természetvédelmi és rendkívüli vízszennyezési bírság került kiszabásra és az A2 átemelő 
helyzetével kapcsolatban a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal is eljárást 
indított.  
 
A DPMV Zrt. már több felújítási munkálatot is elvégzett az A2 átemelőn. 2018. októberében 
zárult le az A2 átemelő felújításának I. üteme, amely keretében bruttó 59,8 millió Ft összegű 
munkálatok valósultak meg. A vonatkozó gördülő fejlesztési tervben 2019. évre került 
tervezésre az A2 átemelő rekonstrukciójának II. üteme (udvartéri vezetékek cseréje, 
szennyvízmérő-hely kialakítása és telepítése), amelynek költsége várhatóan bruttó 50 millió 
Ft lesz. A szolgáltató 2020-ra tervezi a III. ütem (elektromos és irányítástechnikai rendszer 
korszerűsítése) megvalósítását, amelynek költsége még nem ismert.  
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A II. ütem munkálatainak elvégzése szükséges ahhoz, hogy az A2 átemelő biztonságosan és 
üzemképesen fogadni tudja a leszerződött 4320 m3/nap mennyiségű szennyvízbebocsájtást.  
 
A felújítás megvalósításig a DPMV Zrt. bekötési moratóriumot vezetett be Kistarcsa, Kerepes 
és Nagytarcsa településeken is. A moratórium már 2018. augusztus 6. napja óta fennáll. A 
moratórium értelmében sem a vízellátó rendszerre, sem a szennyvízelvezető rendszerre nem 
lehetséges a rákötés. Az építkezések megakadnak, az építkezők nem kapnak használatbavételi 
engedélyt, amely jelentős károkat eredményez, hiszen az építkezések a legtöbb esetben 
hitelből kerülnek finanszírozásra, az elhúzódás, így a hitelfelvételt is érinti, és 
kiadásnövekedést is okoz, hiszen sok esetben az építkezőknek albérlet útján kell a 
lakhatásukat megoldani, ameddig nem tudnak az újonnan épült ingatlanba bekötözni, a 
kivitelezés meghosszabbodása emellett természetesen a kivitelezés költségeire is hátrányosan 
hat ki. Kerepes és Nagytarcsa településeken több lakópark építés történt, Nagytarcsa 
településen pedig beépítésre váró ipari területek is találhatóak, amelyeket a moratórium miatt 
nem lehetséges a víziközmű rendszerekre rácsatlakoztatni, vagyis a lakóparkok és ipari 
létesítmények tulajdonosai nem tudják igénybe venni a víziközmű-szolgáltatást, mint ahogyan 
más építkezők sem.  
 
A fenti tarthatatlan helyzet mindenképpen megoldásra vár, hiszen jelenleg nem lehetséges a 
törvényből fakadó ellátási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tenni, és a víziközmű-
szolgáltatást minden igénylő számára biztosítani. A víziközmű-szolgáltatási tevékenységgel 
kapcsolatos ellátási problémák és az A2 jelű szennyvízátemelő üzemeltetési problémáinak 
megoldása érdekében egyeztetésre került sor a tulajdonos három önkormányzat között, amely 
egyeztetés alapján az volt megállapítható, hogy egy esetleges szolgáltató váltásra is szükség 
lehet. 
 
Az önkormányzatok jogi segítségnyújtás érdekében felvették a kapcsolatot dr. Szabó Iván 
ügyvéddel, aki a víziközmű-szolgáltatás terén jártas jogi szakember. dr. Szabó Iván eljuttatta 
az önkormányzatok részére az ügyvédi megbízási szerződésének tervezetét, amelyet az 
előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolok. A megbízási szerződés kiterjed annak 
lebonyolítására, hogy a DPMV Zrt.-vel fennálló szolgáltatói szerződés megszüntetésre 
kerüljön, és új szolgáltatási szerződés kerüljön megkötésre a Dunamenti Regionális Vízmű 
Zrt-vel (DMRV Zrt.). 
 
Javasolt az ügyvédi megbízást adó önkormányzatoknak egymás között egy külön 
megállapodást is kötni, amelyben rendezik, hogy az ügyvédi megbízási során egymás között 
hogyan járnak el, hogyan hozzák meg a döntéseket és véleményezik a szükséges anyagokat. 
Az ügyvédi megbízással kapcsolatban az önkormányzatok közösen lennének jogosultak 
döntést hozni. A képviseletre Nagytarcsa Község Önkormányzat polgármestere kerülne 
felhatalmazásra, aki azonban kizárólag az önkormányzatok által meghozott döntések 
közlésére kapna felhatalmazást. 
 
A hivatkozott megállapodásban javasolt a fentiektől független további, már régóta megoldásra 
váró kérdéseket is rendezni. 
 
Már régóta fennálló, rendezésre váró kérdés, hogy az ellátásért felelős önkormányzatok 
felülvizsgálják az A2 átemelőben fennálló tulajdoni arányokat. Jelenleg az átemelőben 
Kistarcsa Város Önkormányzatát és Kerepes Város Önkormányzatát 43-43%-os, míg 
Nagytarcsa Község Önkormányzatát 14%-os tulajdoni illetőség illeti meg.  



3 
 

Ennek azonban indokolt az átgondolása, mivel Nagytarcsa település jelenlegi és várható 
szennyvízbebocsájtása, és így a település tekintetében az A2 átemelő igénybevétele, illetve az 
abból fakadó felújítási/karbantartási költségviselése nincs arányban Nagytarcsa Község 
Önkormányzata átemelőben fennálló tulajdoni részesedésével. Javasolt az önkormányzatok 
tulajdoni részesedését 1/3-1/3-1/3-ad arányban meghatározni, és az A2 átemelő 
működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek viselése tekintetében is ezen új 
megállapított arányt figyelembe venni.  
 
Megoldásra váró kérdés az is, hogy a leszerződött 4320 m3/nap szennyvízkontingens 
felosztásra kerüljön a három önkormányzat között, mivel erre ezidáig még nem került sor. A 
felosztást javasolt a bebocsájtott szennyvízmennyiség arányában meghatározni, amely alapján 
Kistarcsa Város Önkormányzatát a szennyvízkontingens 50%-a, Kerepes Város 
Önkormányzatát 30%-a, míg Nagytarcsa Község Önkormányzatát 20%-a illetné meg, azaz 
jelenleg a Kistarcsai ellátási területről 2160 m3/nap, a Kerepesi ellátási területről 1296 m3/nap, 
míg a Nagytarcsai ellátási területről 864 m3/ nap szennyvíz bebocsájtására lenne lehetőség. 
 

Előkészítésre került a fentieknek megfelelő megállapodás tervezete, amely Kerepes Város 
Önkormányzatával és Nagytarcsa Község Önkormányzatával is leegyeztetésre került. A 
megállapodás tervezetét az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatlom.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízási szerződés 
megkötése útján megbízza a dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Alkotmány 
utca 4. V/22.) a víziközmű-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ellátási problémák és 
az A2 jelű szennyvízátemelő üzemeltetési problémáinak megoldásához kapcsolódó jogi 
tanácsadásra. 
A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét 
képező ügyvédi megbízási szerződést és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező 
megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést és a 
megállapodást aláírja.  
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

  
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2019. február 7. 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 


