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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat elkészíttette a Budapest XXIII. kerület Nyír utca, Fatimai utca, Szőlő sor
utca, valamint a Temető sor (Fatimai utca- 183698/8 hrsz-ú ingatlan közötti szakasz) szennyvízcsatornázásának kiviteli terveit az uniós támogatású BKISZ projekt keretében történő
megvalósítás céljából.
A KEHOP- 2.2.4. sz. Pályázati Felhívás szerint nem támogatható tevékenység az
„Előközművesítés”. Előközművesítésnek számít, ha a terület közüzemi ívóvíz ellátással nem
rendelkezik.
A Fatimai utca, Szőlősor utca, Temető sor (Fatimai utca- 183698/8 hrsz-ú ingatlan közötti
szakasz) nem rendelkezik vezetékes ívóvíz ellátással, ezért a fenti Pályázati Felhívásra
tekintettel az Önkormányzatunk elkészítette vízellátás kiviteli terveit és a vízjogi engedélyt
beszerezte
(A vízjogi engedély kelte: 2017.09.21.)
A 2018. évben - 2019.06.30-ai határidővel - megvalósuló BKISZ projektek 2017.10.26-ai
egyeztetésén elhangzott, hogy az ENVIRODUNA Kft. - a Főpolgármesteri Hivatallal
együttműködve - kérni fogja a kerületi Önkormányzatok megfelelőségi nyilatkozatát az
alábbiak szerint:
Amennyiben a kerületi Önkormányzat által terveztetett és engedélyeztetett műszaki tartalom
valamelyik eleme nem felel meg a támogatási feltételeknek, úgy azt a kerületi Önkormányzatok
100%-ban finanszírozzák.
Nagyon fontos a Fővárosi Önkormányzat számára, hogy ne legyen szabálytalansági eljárás,
illetve támogatás visszafizetés.
A vezetékes vízellátás hiánya miatt a Pályázati Felételeknek nem megfelelő műszaki tartalom
a Fatimai utca, Szőlősor utca és a Temető sor szennyvízcsatornázása melynek összege a
tervezői költségbecslés szerint 60.770.000,- Ft + 27% ÁFA = 77.178.000,- Ft (5%
tartalékkerettel).
A Fatimai utcai, Szőlősor utcai és Temetősor utcai víznyomócső kiviteli költsége a tervezői
költségbecslés szerint (5% tartalékkerettel)
28.489.000,- Ft + ÁFA.
A fentiekből megállapítható, hogy Önkormányzatunk számára célszerű és a pályázati
feltételeknek nem megfelelő csatornaépítés kockázatánál gazdaságosabb megoldás előzetesen
vállalni és mielőbb megépíteni a Fatimai utca, Szőlősor utcai és Temetősori vezetékes
vízellátást.
Az engedélyes tervdokumentáció szerint megépíthető 981 fm D 110 KPE vezeték és 1 db föld
feletti tűzcsap.
Annak érdekében, hogy a pályázati feltételeknek a Budapest XXIII. kerület Fatimai utcai,
Szőlősor utcai és Temető sori szennyvízcsatorna építés megfeleljen és az erről szóló nyilatkozat
kiadható legyen, a Tisztelt Képviselő-testületnek 2018. évre vonatkozó előzetes
kötelezettségvállalása szükséges arra vonatkozóan, hogy ezen víznyomócső hálózatot a
2018. évi költségvetés terhére megépíti.
Az előzőekben részletezetteken túlmenően szükséges víznyomócsövet építeni a Budapest
XXIII. kerület Zsilvölgy utca Házikert utca – MÁV Kelebiai vasútvonal közötti szakaszán is,
melynek hossza 273 fm, költsége (5% tartalékkerettel) 6.321.000,- Ft + ÁFA.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a Zsilvölgy utcai víznyomócső építésére is előzetes
kötelezettség vállalást tesz, úgy a közbeszerzés egy eljárásban lefolytatható és 2018. év elején
- az időjárás függvényében - mielőbb megépíthetők a vezetékek.

Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017.(XII.05.) határozata a 2018. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettség
vállalásról vezetékes vízellátás építésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

II.

a Bp. XXIII. Fatimai utcai, Szőlősor utcai, Temetősori és Zsilvölgy utcai vezetékes
vízellátást meg kívánja építtetni. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 35.000.000,Ft + ÁFA összegben a megkötendő szerződés díjára a 2018. évi költségvetés terhére
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2018. évi
költségvetésben való szerepeltetésére
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
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