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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt lebonyolításával
megbízott …… KFT. a mellékelt levélben a BKISZ projekt egyeztetése tárgyában
megbeszélést hívott össze 2017. október 26-ra.
Ezen meghívó levél tartalmazta a projekt előző ciklusa óta változatlan támogatási feltételeket,
melyek az alábbiak:
 „Csak lakóövezeti besorolású utcák csatornázhatóak. (könnyítés, hogy az esetleges
övezeti átsorolást a projekt pénzügyi zárásig kell megoldani.)
 Elő közművesítés nem támogatható. (Az utcában legyen kiépített vízvezeték, az ellátandó
ingatlanok rendelkezzenek fő vízmérővel)
 Legyen lakossági igény (legyen ellátandó lakóingatlan)
 A burkolat helyreállítás csak a meglévő burkolat nyomvonalas helyreállításának
mértékéig támogatható
 52 bekötés/km (ezt az előzetes egyeztetések alapján nem utcánként, hanem a BKISZ
beruházás egészére értelmezzük.”
Önkormányzatunk ennek figyelembevételével döntött az 529/2017.(XII.05.) határozatával a
Budapest XXIII. kerület Fatimai utcai, Szőlősor utcai, Temető sori vezetékes vízellátás
kiépítéséről előzetes kötelezettséget vállalva a 2018. évi költségvetés terhére. Az azonban
kétséges, hogy az ellátandó ingatlanok rendelkeznek-e majd fő vízmérővel, mivel annak
létesítése az ingatlan tulajdonos feladata.
A 2017.október 26-i ……KFT-vel tartott megbeszélésen elhangzott, hogy az érintett 9 kerületi
Önkormányzattól megfelelőségi nyilatkozatot fognak kérni. A nyilatkozat lényege, hogy
amennyiben a kerületi Önkormányzatok által terveztetett és engedélyeztetett műszaki tartalom
valamelyik eleme nem felel meg a támogatási feltételeknek úgy azt 100%-ban önerőből
finanszírozzák.
A Főpolgármesteri Hivatal jogászaival egyeztetett mellékelt megfelelőségi Nyilatkozat mintát
2017.november 30-án küldte meg az ……KFT., melyre 2017. december 11-én a XI-5270/2017. levelünkben észrevételt tettünk.
A Nyilatkozatban megjelölt Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a
szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015.(XII.08.) Korm. rendelet 1.
sz. mellékletének műszaki, gazdasági szempontok és követelményeket meghatározó 5.
pontjának 5.5. a.) pontja szerint az alrendszerek belső gyűjtőhálózatának kiépítésénél a
szennyvíz-elvezetési agglomeráción belüli településrész alrendszerként történő lehatárolási
feltételei között vizsgálni kell a laksűrűséget és el kell érni az 52 lakás/1 km bekötési arányt.
Ezen feltétel külön nem teljesül az 529/2017.(XII.05.) határozatban jelölt Nyír utcai, Fatimai
utcai, Szőlősor utcai, Temető sori szennyvíz csatornahálózat vonatkozásában, de az Orbán utcai
szennyvízcsatorna is csak a Karmazsin utcai csatornával együtt kezelve valósítja meg a
jogszabályban rögzített feltételt.
Az …… KFT. azonban a mellékelt levelében rögzítette, hogy ezen feltételt nem utcánként,
hanem a BKISZ beruházás egészére értelmezik.
A BKISZ projekt megvalósítására a Fővárosi Önkormányzattal Megállapodást kötöttünk,
melynek 2. sz. módosítása tartalmazza a KEHOP pályázati szakaszt is. Ezen 2017.szeptember
28-i keltű módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Megállapodás a 280/2017.(VI.06.)
Képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján került aláírásra.

A megfelelőségi Nyilatkozat a Megállapodásban foglaltakhoz képest a visszafizetési
kötelezettség vállalásában jelent többletet az alábbiak szerint:
„A Kerület visszavonhatatlanul vállalja, hogy amennyiben a BKISZ projekt második
szakaszában a Kerület területén megvalósuló beruházás bármely eleme nem felel meg a
pályázati felhívás vagy útmutató elszámolhatósági szabályainak és emiatt a BKISZ projekt
kedvezményezettjeként a Fővárosnak el nem számolható költsége keletkezik, úgy a Főváros
írásos felhívására a Kerület az el nem számolható költségek összegét a felhívás kézhezvételét
követő 45 napon belül megtéríti a Főváros javára.”
Ezen kötelezettségvállalás összege behatárolhatatlan, a tervezői költségbecslések alapján
százmilliós nagyságrendű is lehet.
A Budapest XXIII. kerület Nyír utca, Fatimai utca, Szőlősor utca, Temető sor, Külső
Vörösmarty utca szennyvízcsatorna hálózatának becsült tervezői költsége 312 millió Ft + ÁFA.
Az Orbán utcai, Karmazsin utcai szennyvízcsatorna és az Orbán utcai szennyvíz átemelő
becsült költsége 171,5 millió Ft + ÁFA.
A KEHOP-2.2.4. Pályázati Felhívás 3.5.1. pontja a következőt tartalmazza:
„A szakaszolt projekt II. szakaszának a teljes projekt vállalt indikátorainak teljesüléséhez kell
hozzájárulnia. A projekt indikátorait nem kötelező a szakaszok között megosztani, a két szakasz
teljesítésével együttesen kell a vállalt indikátorokat teljesíteni. A támogatást igénylő a
támogatási kérelemmel felelősséget vállal az abban foglalt célok teljesüléséért. Az
indikátoroktól való jelentős eltérés esetén a támogatás az Ávr. szabályai szerint részlegesen
vagy teljes mértékben visszavonható.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi XCXC. tv. 36.§-a és 37.§-a, valamint az annak
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§-a értelmében a nagyságrendileg
is ismeretlen összegű kötelezettségvállalás az államháztartás alrendszerei számára nem
megengedett.
Az előzőekben foglaltak alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, az általunk
készített Nyilatkozat elfogadását, amely szerint csak a bizonyíthatóan Önkormányzatunk
hibájából keletkezett visszafizetési kötelezettséget térítjük meg a Főváros javára.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018.(I.23.) határozata a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi
csatornafejlesztések támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat
megtételére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

a kerület egyben nyilatkozik, hogy amennyiben a BKISZ projekt második szakaszában
a Kerület területén megvalósuló beruházás bármely eleme nem felel meg a pályázati
felhívás vagy útmutató elszámolhatósági szabályainak és emiatt a BKISZ projekt
kedvezményezettjeként a Fővárosnak el nem számolható költsége keletkezik –
bizonyíthatóan a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
hibájából – úgy a Főváros írásos felhívására a Kerület az el nem számolható költségek
összegét a felhívás kézhezvételét követő 45 napon belül megtéríti a Főváros javára.

II.

Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt, a támogatási feltételeknek való
megfelelősségről szóló nyilatkozat aláírására
Határidő: Geiger Ferenc polgármester
Felelős: azonnal

A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a döntéshez (az Mötv. 42.
§ 5. pontjában foglalt ügyre való tekintettel) az Mötv. 50. §-a alapján minősített többség
szükséges.

Budapest, 2017. január 11.

Kisné Stark Viola
osztályvezető
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2. ENVIRODUNA K 01 0353/17 LE BIS DES levele
ENVIRODUNA által megküldött nyilatkozat minta
3. 529/2017.(XII.05.) határozat
4. Megállapodás 280/2017.(VI.06.) határozattal
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