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Előterjesztés 

 
A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról III. – a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 

kötött kétoldalú Megvalósulási Megállapodás újbóli módosításáról 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Fővárosi Vízművek Zrt., mint 
víziközmű-szolgáltató (továbbiakban: Felek) között 2013. június 14. napján a víziközmű 
rendszer üzemeltetésére vagyonkezelési szerződés jött létre a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján. 
 
Felek között 2014. október 30-ai hatállyal megállapodás jött létre, melyben rögzítésre került, 
hogy a Biatorbágyi Vízművek Kft (BVCS) végelszámolásából felszabaduló pénzeszközöket a 
biatorbágyi szennyvíztisztító telep (Biatorbágy 0175 hrsz. melynek területe 9216 m2, 
"szennyvíztisztító telep") biológiai kapacitásának 10%-os bővítésére, illetve a mechanikai 
tisztítás és az iszapkezelés 3200 m2/d kapacitás kiépítésére fordítják. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-án 37/2017. (I. 26.) 
határozatában döntött a biatorbágyi szennyvíztisztító telep – biológiai – kapacitásbővítéséről. A 
tavalyi évben lefolytatott közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlat került 
benyújtásra. 
 
Ezt követően a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából „Biatorbágy Város szennyvíztisztító telep 
intenzifikálása: vízjogi létesítési engedélyezési terv műszaki leírás” címmel tervek és műszaki 
leírás készült 2018. január 31-én (továbbiakban: Dokumentáció). Ez a Dokumentáció FKI-KHO 
2493/2018 számon vízjogi létesítési engedélyt kapott 2018. június 6-án. 
 
Az Együttműködési Megállapodásban a Felek vállalták, hogy a Dokumentációban 
meghatározott fejlesztés eredményeképpen a szennyvíztisztító telep hidrológiai teljesítő 
képessége 2000 m3/d-ről legalább 3000 m3/d-ra emelkedik. A műszaki fejlesztést a Fővárosi 
Vízművek Zrt. saját maga végzi el. A beruházáshoz szükséges pénzeszközök az alábbi 
elemekből tevődtek össze: 

• Biatorbágy Város Önkormányzata nettó 110.400.691,-Ft 
• Fővárosi Vízművek Zrt. nettó 77.269.209,-Ft 

 
Ezek az összegek a tavalyi sikertelen közbeszerzési eljárás során már betervezett összegek, 
megegyeznek a 2013. június 14-én kötött Megállapodás során tervezett költségekkel. 
Biatorbágy Város Önkormányzatának a költségvetési rendeletében a nettó 110.400.691,-Ft 
biztosított. 
 
A Képviselő-testület a június 13-i rendkívüli ülésén elfogadta az Együttműködési Megállapodást, 
Vállalkozási Szerződést, és Megállapodást az FKI-KHO 2493/2018 hivatkozási számú vízjogi 
létesítési engedély alapján végzett beruházás után vízterhelési díj igénybevételéről. 
 
 
 
 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. az Együttműködési Megállapodáshoz és Vállalkozási Szerződéshez 
további módosításokat javasolt. 

http://www.biatorbagy.hu/


 
Ezeket a módosítások a Képviselő-testület a 2018. június 28-i ülésén tárgyalta, és elfogadta. 
Így a beruházás összköltsége a korábbi szerződésben meghatározott nettó 187.669.900 forintról 
nettó 236.210.000 forintra nőtt, az önkormányzat költsége (nettó 110.400.691 forint) nem 
változott, a különbözetet a Fővárosi Vízművek Zrt biztosította a szennyvízágazat 
vonatkozásában beszedett víziközmű fejlesztési hozzájárulásból, visszapótlási kötelezettségből, 
és értékcsökkenési forrásból). 
A szerződések megkötésre kerültek Biatorbágy Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek 
Zrt. között. 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. a mellékelt megkeresésben, hivatkozva a szerződéskötés után bekért 
árajánlatokra, kéri a szerződés módosítását, nettó 10 millió forint önkormányzati költség 
emelésével. 
 
Tájékoztatást kértünk – a jogi képviselőn keresztül – a Fővárosi Vízművek Zrt.-től, hogy 
részletesen fejtsék ki, mi indokolja az előzetesen leegyeztetett kivitelezési költségek emelését. A 
Fővárosi Vízművek Zrt. többlet nettó 10 millió forint hozzájárulást az építőipari árak, speciális 
szaképítmények emelkedésével magyarázza (a levél az előterjesztés mellékletét képezi). 
 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot. 

Biatorbágy, 2018. augusztus 23. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály 
 
 
 
 



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (VIII. 28.) határozata 

A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról III. – a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 
kötött kétoldalú Megvalósulási Megállapodás újbóli módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) nettó 10 millió forint összeggel megemeli a biatorbágyi szennyvíztisztító telep 
intenzifikációjára tervezett keretet, 

2) a pénzügyi forrás a költségvetés tartaléka, 
3) felhatalmazza a Polgármestert, a beruházás keretének emelése miatt a Fővárosi 

Vízművek Zrt.-vel kötött Együttműködési Megállapodás, Vállalkozási Szerződés, és 
Megállapodás módosítására, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 







































































































































 

Tisztelt Ügyvéd Úr,  

Kedves Iván,  

2018. augusztus 15. napján kelt levelére reagálva az alábbiakban kifejtenénk a 2018. augusztus 8.-ai, 
nagyságrendileg 10 M Ft összegű, önkormányzati fedezet bevonási kérésünk indokait: 

Egyrészt a közöttünk létrejött Együttműködési megállapodás és Vállalkozási szerződés megkötésének 
időpontját (2018. július 02.) megelőzően tervezői költségbecslés, illetve mögöttes indikatív 
árajánlatokkal megalapozott belső számítások álltak rendelkezésünkre, melyből következően a 
Megállapodás 2.3-2.5 pontjaiba végeredménybe rögzítettük a 236.210.000- Ft-ot, mint elegendő 
összeget a beruházás megvalósítására, és nem elfelejtve azt, hogy a fedezet kiindulási alapja a 
mindkét fél által korábban ezen célra elkülönített összegek voltak.  

Az aláírt szerződés (mely jelentette attól kezdve a fedezet rendelkezésre állását) birtokában 
kerülhetett sor az ajánlati kötöttséggel bíró árajánlat(ok) bekérésére, melyben a kivitelező vállalja az 
Együttműködési megállapodásunkba is szereplő 2018. december 15-ei határidőt, ugyanakkor az ár 
tekintetében a fedezet felett mintegy 10.460.809,- Ft összeggel nagyobb összeg szerepel. Ezen 
árváltozás, ilyen rövid időtartam alatt ugyanakkor úgy véljük a mai építőipari piaci helyzetben sem 
Ügyvéd úr, sem az Önkormányzat számára nem jelenthet meglepetést, tekintettel arra, hogy a KSH 
építőipari termelői árak kapcsán tett jelentése alapján is az előző negyedévhez képet 2,3 %-kal nőttek 
az építőipari árak, sőt a speciális szaképítmények esetében ez a szám 9,3 % növekedést mutat. 
Továbbá feltételezzük, hogy a megküldött árazatlan költségvetés alapján az Önkormányzat által 
bekért kontroll árajánlatok is ezen árnövekedési mértéket támasztják alá. 

Másrészt a további fedezet Önkormányzati biztosítása kapcsán megerősítenénk , hogy az 
Együttműködési megállapodás teljesítése, a beruházás megvalósítása Társaságunk is alapvető célja a 
biztonságos és folyamatos üzemeltetés érdekében és bízunk benne, hogy az Önkormányzat is kész 
akár a megállapodás további kiegészítésére. 

Ugyanakkor alapvetően maga a rendszer fejlesztése jogszabály szerint is önkormányzati feladat, 
melynek fedezetét is a jogszabály az Önkormányzat részére teremti meg fejlesztési hozzájárulások 
formájában, így ezen további fedezetbevonás forrása az Önkormányzat által a korábban értékesített 
kontingensből beszedett, fejlesztési hozzájárulások keretéből történhet meg, mely  elkülönítetten az 
önkormányzat rendelkezésére áll valószínűleg. 

Összességében tehát a ajánlati kötöttséggel bíró árajánlatunk (2018. augusztus 30. napjáig) jelentheti 
a  garanciát a beruházás határidőre történő megvalósítására, melyhez a fent pontosított 
nagyságrendileg 10 M Ft összegbiztosítását kérjük Biatorbágy Önkormányzatától.  

Üdvözlettel: 

dr. Dienes Adrienn  

koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető  

Fővárosi Vízművek Zrt. 
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