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El�terjesztés 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lése 

2006. j�nius 28-�n tartand� �l�s�re�
�
�
Tárgy:  A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja 
ISPA/Kohéziós Alap projekttel kapcsolatban a csapadékcsatorna-hálózatra rákötött 
ingatlanok esetében érdekeltségi hozzájárulás megfizetése �
 
�
A Kecskem�ti Agglomer�ci� szennyv�zelvezet�si �s kezel�si programja ISPA/Koh�zi�s 
Alap projekt keret�ben a szennyv�zcsatorna-h�l�zat ki�p�t�s�re, fejleszt�s�re ker�l sor 
Kecskem�ten �s az �rintett m�sik h�rom telep�l�sen. Ennek keret�ben a 
csapad�kcsatorna /mint szennyv�zkezel�st is egyidej�leg biztos�t�/ h�l�zatra r�k�t�tt 
ingatlanok eset�ben 	j szennyv�zcsatorna-h�l�zat ki�p�t�s�re ker�l sor.�
 
Az újonnan ráköt� ingatlan-tulajdonosok esetében a T. Közgy�lés a 100/2006. (II. 8.) 
KH. sz. határozatával az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás 
mértékét 45.000.- Ft/érdekeltségi egység összegben javasolta a Víziközm� Társulat 
részére elfogadni. Amennyiben ennek megfelel� döntést hoz a Víziközm� Társulat, 
úgy az Önkormányzat a Társulatot – a szennyvízcsatorna b�vítés közfeladatai 
ellátása érdekében – 2006-2010 évek között el�reláthatólag 65.000e Ft-tal 
támogatja. 
 
Ezzel egyidej�leg a T. Közgy�lés 99/2006. (II. 8.) KH. sz. határozatával elfogadta 
Pászti András Képvisel� Úr indítványát. Az indítvány értelmében meg kell vizsgálni a 
csapadékcsatorna-hálózatra rákötött ingatlanok esetében azt a kérdéskört, hogy a 
Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap 
projekttel kapcsolatban az érintett ingatlan-tulajdonosoknak kell-e, ill. milyen 
mértékben kell a szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítása érdekében érdekeltségi 
hozzájárulást megfizetniük a Kecskeméti Víziközm� Társulat részére. 
 
A benyújtott iratokból megállapítható, hogy az érintettek 1990-1991. években 
csatlakoztak a Hunyadivárosban, ill. a belvárosban kiépített csapadékcsatorna-
hálózathoz.  
 
A hivatkozott id�szakban hatályos jogszabály: A közm�ves vízellátás és a közm�ves 
csatornázás szabályainak kiadásáról szóló 27/1975. (X. 30.) MT rendelet 2. számú 
melléklete /Szabályzat/ rendelkezik a közm�ves csatornázás szabályairól. 
�
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A Szabályzat hatálya – 1. §-tól a 6. §-ig – a települések házi, ipari és mez�gazdasági 
szennyvizeinek, továbbá egyesített rendszer� csatornázás esetén azok 
csapadékvizeinek az elvezetésére szolgáló közcélú vízi létesítményekre és 
berendezésekre, a szennyvizek összegy�jtésével, elvezetéseivel és tisztításával 
kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre terjed ki. Ennek megfelel�en csatornam�: a 
település házi, ipari és mez�gazdasági szennyvizeinek, továbbá egyesített rendszer� 
csatornázás esetén csapadékvizeinek (a továbbiakban együttesen: szennyvíz) 
összegy�jtésére, elvezetésére és tisztítására szolgáló létesítmények és azok 
tartozékai (csatornahálózat, tisztítóaknák, tárolók, átemelõ-szennyvíztisztító telepek 
és berendezések, elzárószerkezetek, torkolati m�vek stb.). A Szabályzat értelmében 
a közcsatorna mentén fekv� ingatlannak a csatornam�be való bekötését a tulajdonos 
kérheti. A házi csatorna megépítésér�l és fenntartásáról a tulajdonos tartozik saját 
költségén gondoskodni. A beköt�csatorna megépítését és annak a közcsatornához 
csatlakoztatását a vállalat /szolgáltató/ végzi el. Ennek költségei a tulajdonost 
terhelik.�
 
Mindezek alapj�n meg�llap�that�, hogy a Hunyadiv�rosban, ill. belv�rosban kialak�tott 
egyes�tett rendszer, 
 amelyen egyidej�leg csapad�kvizet �s szennyvizet is 
sz�ll�tanak 
 a lak�k /ingatlantulajdonosok/ p�nz�gyi hozz�j�rul�s�val �p�lt ki.�
�
A B�CSV�Z Zrt. felm�r�se alapj�n �sszesen 408 ingatlan eset�ben ker�l majd sor a 
kiv�lt�sra, vagyis az egyes�tett rendszer megsz�ntet�s�re. Az egyes�tett rendszer 
eset�ben a B�CSV�Z Zrt. jogeldje azzal a felt�tellel hagyta j�v� a bek�t�si terveket, 
ill. vette �t �zemeltet�sre a v�zik�zm�veket, hogy a szennyv�zcsatorna-h�l�zat 
ki�p�t�sekor az ingatlantulajdonos megsz�nteti az egyes�tett rendszert, �s r�k�t 
szennyv�zcsatorn�ra. �gy a lakoss�g tiszt�ban volt azzal, hogy a k�sbbiekben 
csatlakoznia kell az 	j rendszerhez, �s ezzel egyidej�leg k�lts�gei is felmer�lnek 
majd, azonban egyszer m�r p�nz�gyileg hozz�j�rult a csatorna-h�l�zat ki�p�t�s�hez.�
 
A szervezést bonyolító Víziközm� Társulat tájékoztatása alapján ezen területeken 
jelent�s ellenállás várható a lakosság részér�l a Társulathoz való csatlakozással, így 
az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban. További problémaként 
jelentkezhet még a kivitelezési munkálatok esetleges megakadályozása is. 
 
A Magyar Állam és EU Bizottság által 2004. februárjában megkötött Pénzügyi 
Megállapodás /Financing Memorandum/ értelmében az önkormányzatoknak 90%-os 
rácsatlakozási arányt kell biztosítani, ellenkez� esetben visszafizetési kötelezettség 
merül fel. Ezért els�dleges feladat a projekt lakosság általi pozitív elfogadtatása. 
Mindez a kés�bbiekben – a rácsatlakozási hajlandóság felmérését követ�en – maga 
után vonhatja a rácsatlakozás esetlegesen szociális alapon való támogatását, 
valamint a rácsatlakozás kötelezését is. 
 
Mindezek alapján mindenképpen méltányolható, és támogatható az a lakossági 
igény, hogy az esetükben az érdekeltségi hozzájárulás mértéke az eredetileg 
meghatározott 45.000.- Ft/érdekeltségi egységhez képest csökkentett mértékben 
kerüljön meghatározásra. 
 
 
A v�zgazd�lkod�sr�l sz�l� 1995. �vi LVII. tv. 41. � (1) bek. �rtelm�ben a v�zik�zm� 
t�rsulat a tagok �rdekelts�gi hozz�j�rul�s�b�l, valamint az �rintett helyi �nkorm�nyzat 
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�s az �llam k�lts�gvet�si, illetve egy�b t�mogat�saib�l l�tja el a k�zc�l	 feladatait. 
Ennek �rtelm�ben lehets�g van �nkorm�nyzati t�mogat�st ny	jtani a v�zik�zm�-
t�rsulat r�sz�re.�
 
 
Az �ltaluk fizetend �rdekelts�gi hozz�j�rul�s �sszege: 18.360.000.- Ft lenne 
�sszesen. �
 
Figyelemmel arra, hogy az érintettek egyszer már hozzájárultak az egyesített 
rendszer kiépítéséhez, továbbá tisztában voltak a kés�bbi anyagi kötelezettségükkel 
valamint arra is, hogy az esetükben a fizetend� csatornadíj alacsonyabb volt, mintha 
szippantott folyékony-hulladékként ártalmatlanították volna a szennyvizüket, ill. az 
Önkormányzat pénzügyi helyzetére is tekintettel 50%-os támogatást javaslok a T. 
Közgy�lés részére elfogadni. Amennyiben az Önkormányzat ezen 
ingatlantulajdonosok esetében 50%-os támogatást biztosítana, úgy az  
többletköltséget jelentene: 9.180.000.- Ft. �
 
A T. Közgy�lés a 824/2005. (XI. 30.) KH. sz. határozatával a Kecskeméti 
Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt sajáter� 
részének finanszírozásával kapcsolatban az alábbi döntést hozta: „a projekt keretén 
belül a szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték� sajáter�-
részb�l, 320.000e Ft a Kecskeméti Víziközm� Társulat által felveend� társulati 
hitelb�l kerül finanszírozásra, az Önkormányzat készfizet� kezességvállalása mellett. 
A szennyv�zcsatorna-h�l�zat �p�t�s�hez sz�ks�ges 10%-os m�rt�k� saj�ter-r�szbl 
fennmarad� 80.000e Ft-ot az �nkorm�nyzat 2006-2007 �vi k�lts�gvet�s�ben kiad�si 
elir�nyzatk�nt biztos�tja.�
Ennek �rdek�ben az �nkorm�nyzat a Kecskem�ti V�zik�zm� T�rsulatot 
 a 
szennyv�zcsatorna bv�t�s k�zfeladatai ell�t�sa �rdek�ben 
 2006-2010 �vek k�z�tt 
elrel�that�lag 65.000e Ft-tal t�mogatja, amennyiben a V�zik�zm� T�rsulat 
K�ld�ttgy�l�se az egy �rdekelts�gi egys�gre jut� �rdekelts�gi hozz�j�rul�s �sszeg�t  
45.000.- Ft/�rdekelts�gi egys�g �sszegben hat�rozza meg.�
A tov�bbi tenderek megval�s�t�s�hoz sz�ks�ges �nr�sz biztos�t�sa �rdek�ben a 
138.500e Ft �sszeg� saj�ter-r�szt az �nkorm�nyzat 2006-2007 �vi k�lts�gvet�s�ben 
kiad�si elir�nyzatk�nt biztos�tja.�
A projektmenedzseri, szak�rti k�lts�geket �vi 50.000e Ft �sszegben az adott �vi 
k�lts�gvet�s�ben kiad�si elir�nyzatk�nt biztos�tja 2010. �vig.��
 
�
Mivel ezen határozat elfogadásakor még nem volt ismert, hogy a szennyvízcsatorna-
hálózat építési tendert ki nyeri meg, ezért a még most is csak kizárólag 
el�irányzati szinten meghatározható (pl: HUF/EUR árfolyamváltozás, esetleges 
többletmunkák, stb.) 10%-os mérték� önkormányzati sajáter� részt az els�, ill. 
második helyezett árajánlatainak figyelembe vételével került meghatározásra. Ennek 
értelmében számoltunk 400.000.000 Ft-tal, holott a nyertes Betonút Zrt. ajánlata: 
nettó 22.688.350 EUR, amely összegnek a 10%-os mérték�, Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatát terhel� sajáter� rész kizárólag el�irányzati szinten 
380.000.000 Ft. Így a hivatkozott 824/2005. (XI. 30.) KH. sz. határozat értelmében a 
320.000.000 Ft összeg� víziközm� társulati hitel mellett, az Önkormányzat által  
�
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biztosítandó – a szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték� 
sajáter�-részb�l még fennmaradó – 80.000.000 Ft-ból el�reláthatólag fennmaradó 
20.000.000 Ft, kell� pénzügyi fedezetet teremtene a felmerül� többletköltségekhez.�
 
K�rem a T. K�zgy�l�st, hogy az elterjeszt�semben foglaltakat, valamint a mell�kelt 
hat�rozat-tervezetet fogadja el.�
 
Bizottság: a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata az ülésen kiosztásra 
kerül.�
 
Kecskemét, 2006. június 22. 
 

 
�

(: Dr. Márton Zoltán :) 
alpolgármester 
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Határozat-tervezet 

�
......../2006. (……) KH. sz. határozat 
A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja 
ISPA/Kohéziós Alap projekttel kapcsolatban a csapadékcsatorna-hálózatra 
rákötött ingatlanok esetében érdekeltségi hozzájárulás megfizetése �
 
 
A Közgy�lés megtárgyalta Dr. Márton Zoltán alpolgármester 11.565-29/2006. sz. 
el�terjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
�
 1./ A Közgy�lés  a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési 
ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósuló szennyvízcsatorna beruházással 
kapcsolatban az egyesített rendszerre /csapadékvíz-csatorna és szennyvízcsatorna 
egyben/ rákötött ingatlanok esetében a Víziközm� Társulat Küldöttgy�lése által  
45.000.- Ft/érdekeltségi egység összegben meghatározott, az egy érdekeltségi 
egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás összegéb�l 50%-os támogatást – 
el�irányzati szinten 10.000.000.- Ft összegben – biztosít az ingatlantulajdonosok 
részére azzal, hogy a támogatást közvetlenül a Víziközm� Társulatnak utalja át. �
 
2./ A K�zgy�l�s a kedvezm�ny p�nz�gyi fedezet�t a 824/2005. (XI. 30.) KH. sz. 
hat�rozat 1./ pontj�nak 2. francia bekezd�s�ben a szennyv�zcsatorna-h�l�zat 
�p�t�s�hez sz�ks�ges 10%-os m�rt�k� saj�ter-r�szhez sz�ks�ges tov�bbi 
 az 
�nkorm�nyzat saj�t k�lts�gvet�si forr�saib�l finansz�rozand� 
 80.000.000.- Ft terh�re 
biztos�tja.�
 
Határid�: azonnal�
Felel�s:   Dr. Szécsi Gábor polgármester�
 
 
3./ A Közgy�lés felkéri Dr. Szécsi Gábor polgármestert, hogy hogy a fentieket a 
mindenkori költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor vegye figyelembe. �
 
Határid�: értelemszer�en�
Felel�s:   Dr. Szécsi Gábor polgármester�
 
�
4./ A K�zgy�l�s felk�ri a P�nz�gyi �s K�lts�gvet�si Bizotts�got, hogy a 65.000.000.- Ft 
�sszeg� �nkorm�nyzati t�mogat�s ny	jt�s�val kapcsolatban a T�rsulattal megk�tend 
t�mogat�si szerzd�st az egyes�tett rendszerre /csapad�kv�z-csatorna �s 
szennyv�zcsatorna egyben/ r�k�t�tt ingatlanok eset�ben meg�llap�tott 50%-os 
kedvezm�ny figyelembe v�tel�vel k�sz�tse el.�
 
Határid�: értelemszer�en 
Felel�s:   Kovács Antal, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke�
 
 

 


