
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés projekt (BKISZ) keretében, a Főváros          
által uniós támogatással megépülő szennyvízcsatornák forrásbiztosítására, illetve a        
megvalósítás során szükséges együttműködés feltételeinek biztosítására 2013. július 31-én         
KÖSZ III-12-Ö0704 számon Budapest Főváros Önkormányzata és Kerületi        
Önkormányzatunk között Megállapodás született a 108/2013.(IV.4.)XI.ÖK. határozata       
alapján. A Fizetési Megállapodásra megkötött szerződés 2014. december 1. napján          
KÖSZ-III-12-Ö1460 számon nyilvántartásba került. 
  
A Megállapodás szerint a kerület vállalta, hogy a közigazgatási határán belül a BKISZ             
projekt I. szakaszában megvalósuló csatornafejlesztési vagy csatornaépítési beruházás        
hálózatfejlesztési elemei elszámolható tényleges nettó építési költségének 6%-át megfizeti a          
Főváros részére. Ennek megfelelően Kerületünk biztosította a 49.200.000,-Ft önerő         
előrányzatát, mely a 2017. évi költségvetésünkben az egyéb felhalmozás támogatás          
államháztartáson belülre 11.3. soron jelenleg is szerepel. 
  
A Megállapodás szövegét úgy fogalmazták, hogy a konkrét fizetési ütemezés a BKISZ            
projekt támogatási szerződésében és az építési szerződésben megfogalmazottak, a munkák          
előrehaladása és a vállalkozók által benyújtott számlák pénzügyi ütemezése függvényében          
változhat. 
A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 28-i ülésén úgy döntött, hogy a 368/2011.(XII.31.)            
Korm. Rendelet (Ávr.) 96 §-a (4) bekezdésének j) pontja alapján a BKISZ projekt esetében              
igénybe veszi a halasztott önerő fizetési lehetőséget, mely alapján a támogatható költségeket            
érintően a Fővárosnak csak 2015-ben jelentkezik önerő fizetési kötelezettsége, így a Kerületet            
érintő kifizetésekre jutó önrész hozzájárulás megfizetésére 2015. évben kerül sor. 
A projekt I. szakaszának fizikai befejezése 2015. november 30. napjáig megtörtént, a szakasz             
2016. április 22. napjával befejezettnek minősült, a megvalósult műszaki tartalom          
pontosításra került. A kivitelezés dokumentálása elhúzódott, ezért sem a 2015, sem a 2016.             
években a kerületi önrész lehívására nem került sor. 
Az említett okok miatt a hivatkozott megállapodások módosítása, egységesítése szükséges,          
melyek tervezetét véleményezésre megküldték Önkormányzatunk számára. 
  
A Megállapodás egységes szerkezetbe került, melynek főbb tartalmi vonatkozásai az          
alábbiak: 
A BKISZ projekt I. szakaszában képződött megtakarítás és le nem kötött tartalék            
felhasználásával lehetőség nyílt további csatornázási munkák megvalósítására a BKISZ         
projekt II. szakaszának részeként. Ebben a Kerület vállalja a területén megvalósuló           
fejlesztések előkészítését (tervek elkészíttetése és a vízjogi létesítési engedély beszerzése),          
melyeket térítésmentesen a Főváros részére átad. Ezekre tekintettel a BKISZ projekt II.            
szakaszában a Kerület területén megvalósuló csatornaépítési munkák után a Kerület Kerületi           
hozzájárulást nem fizet. 



  
A Megállapodás 1. sz. mellékletének A) pontja tartalmazza a BKISZ projekt I. szakaszában a              
kerületben már megépült csatornák listáját. 
A Megállapodás 1.sz. mellékletének B) pontjának lábjegyzete az alábbiak miatt került           
megfogalmazásra: az Oltvány u 60 alatti ingatlan szennyvizének elvezetése továbbra is házi            
átemelővel és nyomott vezetékkel történik, mivel a Kivitelező Pulzus Plusz Kft- nek nem             
sikerült kapcsolatot teremtenie a lakóval. Tekintettel arra, hogy az adott ingatlan már            
csatornával ellátottnak minősül, emiatt nem tudták bent tartani a BKISZ projektben. A            
Kondorfa u. 15. (Kondorfa u.15-Mesterházi u.) csatorna és a felsorolásban nem szereplő, ám             
az általunk megterveztetett és engedéllyel rendelkező az Örkény utcai nyomott          
csatornarendszer kiváltása várhatóan meg fog valósulni. 
  
A Fizetési Megállapodás 1.sz. módosítása a Kerületet terhelő hozzájárulás mértékének és az            
elszámolás és fizetés rendjének szabályozására vonatkozik, a Kerületet terhelő tényleges          
hozzájárulás mértékét határozzák meg. 
Ez alapján a Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési           
költségei 6%-a összesen 29.235.714,-Ft. Ezt a fővárosi lehívó levél kézhezvételét követően           
15 banki napon belül egy összegben kell a Főváros felé megtéríteni a 2017. évben. 
A lehívó levélhez csatolják a kivitelező kollaudált számla másolatait, a teljesítés igazolásokat            
és a kifizetéseket alátámasztó banki bizonylatok másolatait. 
  
A Fővárosi Önkormányzat kérte, hogy a Megállapodás 1. sz. módosítását egységes           
szerkezetben és a Fizetési Megállapodás 1. sz. módosítását a Képviselő-testület a soron            
következő ülésén megtárgyalja. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2017. április 10. 
  
  

dr. Hoffmann Tamás 
 
 
 
 


