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A Képviselő-testület 2019. február 13-ai rendkívüli ülésére 
 

 

Tárgy:  Az A2 jelű átemelő rekonstrukciója II. ütemének megvalósítása és a hozzá 
kapcsolódó pályázat, valamint a 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervre vonatkozó Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata 
 

Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

I.  Az A2 jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciója II. ütemének megvalósítása 
 
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. 
 
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, 2019-2033 közötti időszakra szóló gördülő 
fejlesztési tervben 2019. évre került tervezésre az A2 átemelő rekonstrukciójának II. üteme 
(udvartéri vezetékek cseréje, szennyvízmérő-hely kialakítása és telepítése). A II. ütem 
munkálatainak elvégzése szükséges ahhoz, hogy az A2 átemelő biztonságosan és 
üzemképesen fogadni tudja a leszerződött 4320 m3/nap mennyiségű szennyvízbebocsájtást.  
 
A DPMV Zrt. tájékoztatása alapján az A2 átemelő rekonstrukciója II. ütemének 
megvalósítását követően van mód arra, hogy Kistarcsa településen teljes egészében feloldásra 
kerüljön a még 2018. augusztus 6. napján bevezetett bekötési moratórium.  
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Víziközművek Állami Rekonstrukciós 
Alapjából nyújtott támogatásra pályázatot hirdetett (a továbbiakban: Pályázat), melynek célja 
a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának 
javítása. 
 
A fejlesztési igény költségeinek maximum 70%-a, de legalább 10 millió Ft és legfeljebb 
100 millió Ft támogatás igényelhető. A DPMV Zrt. által bekért árajánlat szerint az A2 
átemelő rekonstrukciójának II. üteme esetében a várható kivitelezési költség bruttó 50 millió 
Ft. A vonatkozó árajánlatot az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolom.  
A pályázat benyújtására a Felhívás szerint 2019. február 28. dátumig van lehetőség. A 
támogatási kérelemről a miniszter a benyújtási határidőt követő 60 napon belül dönt. 
A támogatási folyósítására a Támogatói Okirat aláírását követő 30 napon belül, egy összegben 
kerül sor. 
A vonatkozó pályázati kiírást az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolom. A Pályázat 
pozitív elbírálás esetén lehetőséget biztosítana arra, hogy az A2 átemelő rekonstrukciójának 
II. üteme megvalósulhasson, így javasolt a Pályázaton részt venni.  
 
A Pályázat tekintetében 30%-os önerő biztosítása szükséges. Lehetőség van arra, hogy a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
ellátásért felelősök a 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. 
rendelet 1.§ 44. pontja szerinti víziközmű szolgáltatóval együttesen konzorciumban vegyenek 
részt a pályázaton, így javasolt, hogy a tulajdonos önkormányzatok és a víziközmű-szolgáltató 
DPMV Zrt. konzorciumot hozzanak létre, és közösen pályázzanak. Előkészítésre került a 
kapcsolódó konzorciumi megállapodás, amely Kerepes Város Önkormányzatával és 
Nagytarcsa Község Önkormányzatával is leegyeztetésre került. A konzorciumi megállapodás 
tervezetét az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolom. A megállapodás értelmében a 
Pályázat tekintetében szükséges, 30%-os önrészt Nagytarcsa Község Önkormányzata 
saját forrása terhére teljes egészében biztosítaná. 
 

II.  A 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervre vonatkozó 
Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata 

 
A Képviselő-testület a 188/2018. (X.24.) számú határozatában jóváhagyta a 2019-2033 
közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, azzal, hogy a felújítások, pótlások, 
beruházások fedezeteként – bérleti díjon kívül –önkormányzati forrás nem jelölhető meg. A 
fenti határozat felülvizsgálata szükséges annak érdekében, hogy rögzítésre kerülhessen, hogy 
az A2 átemelő rekonstrukciójának II. ütemével kapcsolatos munkálatok a Pályázat terhére 
kerülnének finanszírozásra, amely Pályázat tekintetében szükséges 30%-os önrészt pedig 
Nagytarcsa Község Önkormányzata biztosítja.   
 
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 

Határozati javaslat I.  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kerepes Város 
Önkormányzatával és Nagytarcsa Község Önkormányzatával közösen, a három 
önkormányzat közös tulajdonába álló Kistarcsai A2 jelű szennyvíz végátemelő 
rekonstrukciójának II. üteme megvalósíthatósága érdekében, pályázni kíván az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós 
Alapjából nyújtott támogatásra (a továbbiakban: Pályázat).  



3 
 

A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező konzorciumi megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást aláírja. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert 
minden a Pályázat benyújtásához szükséges dokumentum és okirat aláírására, valamint 
a dokumentumok támogató szervhez történő benyújtására. 
 

Határid ő: azonnal, illetve 2019. február 28. napja 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

  
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 

Határozati javaslat II.  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/2018. (X.24.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a DPMV 
Zrt. által készített, a 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervben 
foglaltakat, azzal, hogy  

- az A2 jelű átemelőre vonatkozó munkálatok kivételével a felújítások, pótlások, 
beruházások fedezeteként – bérleti díjon kívül –önkormányzati forrás nem 
jelölhető meg,  

- az A2 jelű átemelő rekonstrukciójának II. üteméhez tartozó munkálatok esetében 
a munkálatok fedezete – az arra benyújtott pályázat nyertessége esetén - az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami 
Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás lehet, amelyhez szükséges önerőt 
100%-ban Nagytarcsa Község Önkormányzata biztosítja. Amennyiben a 
pályázat nem kerül támogatásra, úgy az A2 jelú átemelőre vonatkozó 
munkálatok fedezetére nem jelölhető meg bérleti díjon kívül önkormányzati 
forrás. 

A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a 
jogszabályok által előírt formában értesítse a víziközmű-szolgáltatást végző DPMV Zrt.-
t és a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalt. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

  
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 

 
Kistarcsa, 2019. február 7. 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 


