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Tárgy: Budapest Főváros Önkormányzata által megvalósítandó Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése fejlesztési munkák végrehajtása, megvalósítása 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Budapest és ezen belül Újpest régóta húzódó közmű problémája a szenny és csapadékvíz elve-
zetésének a modern, és a mai kornak megfelelő műszaki szintű megoldási lehetőségének biztosí-
tása. 
 
Ennek érdekében - a kerületben is - a főváros megterveztette és engedélyeztette mindazon sza-
kaszokat ahol jelenleg még nem biztosított a szennyvíz csatorna- hálózat megléte. 
(A jelenleg csatornázatlan – a BKISZ program keretén belül csatornaépítéssel érintett utcák jegy-
zéket az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.) 
 
Fővárosi Önkormányzati megkeresések és egyeztetések alapján, figyelemmel az önkormányzati 
törvényben előírtakra 2005. december 07-én keltezett aláírással megállapodás köttetett a kerü-
leti illetve a fővárosi önkormányzat között a fentiekben jelölt közműépítési feladatok végrehajtá-
sára. 
 
Az eredeti megállapodás aláírásának dátumától napjainkig jutott el a fővárosi Önkormányzat 
odáig, hogy a tervezett szennyvíz elvezetési projekt megvalósításához konkrétan hozzá tudjon 
fogni. A fővárosi önkormányzat vezetőivel a közelmúltban folytatott egyeztetés illetve a főpol-
gármester-helyettesek által küldött írásos megkeresésnek megfelelően terjesztem elő jelen 
anyagot. 
(A tisztségviselői levél az előterjesztés 2. számú melléklete.) 
 
A műszaki fejlesztési projekt maradéktalan megvalósításához néhány gazdasági illetve műszaki 
feltétel rendszer került meghatározásra a korábbi, valamint a jelen megállapodás tervezetében. 
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Ezek többek között a burkolat helyreállítására, a közterületek használatára, a bekötések módjá-
ra, a nyomvonalakra – közterületek – valamint az elszámolási feladatokra terjednek ki. 
 
Figyelembe véve a beruházás megvalósításával kapcsolatos fővárosi igényekre a fentiekben 
feltüntetett műszaki elvárásokat akceptáltuk, és azokat a 2012. évben többször egyeztettük a 
beruházó képviselőivel. Ennek megfelelően a helyreállításokra vonatkozó meghatározásokkal 
egyetértettünk, és ezt a tényt a 2012. május 31– n a beruházó részére adott nyilatkozatunkban 
megerősítettük. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az un. BKISZ elnevezésű csatornázási program megvalósításával messzemenőkig egyetértek. A 
beruházói közlés szerint 2013 őszén megkezdődik a csatornák kivitelezése és megvalósulhat a 
jelenleg ellátatlan szakaszok bekötése a szennyvízhálózatba. Fentiek szerint kérem a képviselő-
testületet az előterjesztés tárgyalására és az abban foglaltak elfogadására. 
 
A tervezett beruházás gazdasági-pénzügyi megvalósítására a korábban kötött megállapodás 
alapján nettó 6% bekerülési összeg megtérítése terheli Újpestet. A beruházó közlése szerint a net-
tó érték meghatározása egy becsült érték un. mérnök áron számolt összeg, mely változhat a 
tényleges kivitelezés költségvetése függvényében. (A részletes műszaki ismertetőt az előterjesztés 
3. számú melléklete tartalmazza, a részszámlák befogadására vonatkozó időtartam ütemezés az 
előterjesztés 4. mellékletében található.) 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalást és annak elfogadását. Kérem, továbbá, hogy a fővárosi 
Önkormányzat által javasolt megállapodás módosításának és egységes szerkezetbe foglalásá-
nak tényét jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Az újpesti Önkormányzat Képviselő-testülete a fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett 
BKISZ program megvalósítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy felha-
talmazza Wintermantel Zsolt polgármestert a szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozó megálla-
podás aláírására. 
 
 
Budapest, 2013. március 20. 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                            Rádi Attila 
  
 
 
 
 
Az előterjesztéshez felhasznált háttér és iratanyag a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Osztályon található meg.  


