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Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 
A monitoring jelentést a PVB elıterjesztésekkel együtt kaptam meg az ülést megelızı este, 
így a bizottsági ülésre már nem állt módomban elkészíteni az írásbeli észrevételt, de szóban a 
bizottság részére is reagáltam a fıbb pontokra. Az alábbiakban részletesen észrevételezem a 
monitoringban szereplı megállapításokat. 
 

1. 2011. február 28. – 2011.május 31. között folyamatos egyeztetés volt a pályázatot 
befogadó Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (KOFI) és a BSZM kft. között, 
hogy a pályázat beadását és bírálatát követıen módosított 25/2002.  korm. rendeletet 
figyelembe kell-e venni a bíráló bizottság észrevételei mellett vagy sem. Ha a 
kormányrendeletet figyelembe vesszük, akkor a pályázatot át kellett volna dolgozni, és 
ennek következtében kicsúszunk a pályázatból. Végül a KOFI-val abban maradtunk, 
hogy a 2010-es állapotot tekintjük mérvadónak (amikor a pályázat ténylegesen 
befogadásra került), de emellett biztonsági megoldásként kezdeményezzük a 
kormányrendelet módosítását vagy a rendelet alóli felmentést. Ennek 
figyelembevételével szakértıi anyag készült, melyet az illetékes KÖVIZIG-hez 
benyújtottunk (pályázatba belefoglalva). A pályázatban csak a megváltozott részek 
kerültek módosításra, egyébként a 2010-es anyagot kellett beadni. 
 

2. Hiánypótlás – Az 1. pontban foglaltak ellenére a KOFI kérte, hogy a 2010-es pályázati 
adatlap helyett mégis a 2011. évit töltsük ki és adjuk be, ezt megtettük. 
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3. Projekt megvalósításának megkezdése 2011. november, befejezése 2013. október. 
 

4. A pályázat költségvetése a 2011. januárban érkezett KOFI észrevételek következtében 
módosult. A projektmanagement költsége azért módosult, mert az elıkészítésben 
elszámolni kívánt közbeszerzési dokumentációk költségét is ezen a soron 
szerepeltetjük. A pályázat jelenlegi fordulójában, alaphelyzetben már nem számolható 
el elıkészítési költség, de a 1067/2005. korm. rendeletben kiemelt projektként 
szereplıknek lehetıségük van, és mi éltünk ezzel a lehetıséggel. (A kiemelt projektek 
rögtön a pályázat 2. fordulójába kerültek, ezért nem tudták érvényesíteni az 
elıkészítési költségeket.)  
 
 

5. A tartalékkeret nem a projektmanagement költségek miatt csökkent, hanem azért, mert 
a beruházás eredeti 3,1 MrdFt költsége 2.6 MrdFt-ra csökkent. 
 

6. Szakértıi javaslatra a záportározót kivettük a pályázatból mind mőszaki tartalom mind 
költség tekintetében, mivel ütközik a pályázat feltételeivel (csapadékvizet nem 
vezetünk a szennyvízcsatornában), valamint egyéb megoldással is kiváltható a 
szerepe. 
 
 
7. A költségek csökkentésére vonatkozó táblázatos kimutatás nem reális, mivel 
elhagy olyan költségeket, mint pld. a 4. pontban említett közbeszerzési dokumentációk 
költsége, ami tízmilliós nagyságrendő. Fontos tudni, hogy ami nem szerepel a 
költségvetésben, azt 100%-ban az Önkormányzatnak kell fizetnie. Azt is 100%-ban az 
Önkormányzatnak kell fizetnie, amennyivel meghaladjuk a TSZ-ben rögzített 
költségeket, tehát azért sem érdemes a TSZ elıtt lefaragni a költségeket, mert akkor 
rendkívüli mértékben megnı a kockázata az önkormányzatot terhelı 
többletköltségeknek. A legfontosabb szempont viszont, hogy amennyiben bárki a 
pályázat vagy az önerı módosítását kezdeményezi most, a bírálat idıszakában, az 
egyértelmően a pályázat visszavonását kezdeményezi, ami a támogatás elvesztését 
jelenti. Ilyen mértékő módosítás (önerı 450 MFt –ra csökkentése) mind a mőszaki 
tervek és engedélyek mind a Költség-haszon Elemezés, azaz a pályázat teljes 
átdolgozását jelenti. Ennek idıbeli és költségbeli vonzatait oly mértékőek, amely nem 
teszi lehetıvé a jelenleg futó, 2007-2013 –as EU költségvetési források elnyerését, és 
lehívását, ugyanis nem lehet megvalósítani határidıre a pályázat visszavonása esetén. 
A bírálat és a TSZ aláírása elıtt a pályázat mőszaki tartalma és költségvetése nem 
módosítható, tehát a TSZ aláírását követıen célszerő bármi módosítást 
kezdeményezni, ha érdemes egyáltalán. 
 

8. NOX Beruházó és Fıvállalkozó zrt. 
8.1. A pályázati dokumentáció CD-n átadott anyaga tartalmazta a cég által hiányolt 
anyagokat. Csak a nyomtatott tervek nem álltak rendelkezésre, mert a Polgármesteri 
Hivatalban nem lelhetı fel. 
8.2. Téves az a megállapítás, hogy Makkosmária domborzati viszonyai között 
helyettesítheti a kıagyag csövet PVC csı, csak abban az esetben igaz ez, ha a meredek 
szakaszokon a PVC csı miatt bukóaknákat építünk, akkor viszont már nem igaz csak a 
csıárak összehasonlítása. Egyébként a csatornahálózat tervezése és a csıanyag 
kiválasztása komoly számítások alapján történik. 
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8.3. Téves az a megállapítás, hogy a csatorna nyomvonal kiválasztása okozza az el 
nem számolható költségeket. Az el nem számolható költségek kifejezetten a 
gazdálkodó szervezetekre esı költségeket tartalmazzák, mert az EU csak lakosságot 
támogat. A nyomvonal kiválasztását rendkívül alapos elemzés elızte meg, amelyet a 
kiíró szervezet is elfogadott, és úgy lett kijelölve, hogy a megfelelı számú rákötés 
biztosítva legyen. 
8.4. A DN 400-as csı alkalmazása szintén alapos tervezési számítások 
következménye, így a „nem indokolt” megállapítás kevés a számításokkal szemben. 
Ugyanaz az eset, mint a csatorna anyaga esetén (kıagyagcsı vagy PVC), azaz ha 
csökkentjük a csı átmérıjét, akkor nı a folyadék-csı ellenállás, ezért nagyobb 
kapacitású átemelı szivattyút kell alkalmazni, ami költségnövekedést eredményez 
mind a beruházási mind az üzemeltetési költségekben. 
8.5. A beruházási fajlagos költségek tekintetében is téves a szakértı megállapítása. 
Egyrészt a kiíró által közzétett fajlagos beruházási költségek nem fedezik a 
Makkosmária domborzati és talajviszonyainak megfelelı földmunkák költségeit, tehát 
az Önkormányzatnak külön költséget jelentene a földmunka többlet finanszírozása. 
(Hangsúlyozva, hogy a kiíró által közzétett fajlagos  árak az elmúlt években felére 
csökkentek, ellentétben a kivitelezı ajánlatokkal!) Ezért a kiíró elé tártuk 
Makkosmária tényleges adottságait, melyre kiíró válasza az volt, hogy a sajátságokat 
foglaljuk bele a pályázatra, és ezzel indokoljuk a magasabb költségeket. Ezt tettük, a 
pályázat tartalmazza. 
8.6. Összességében megállapítható, hogy a csatornahálózat méretezését mőszaki 
irányelvek, szabványok alapján végezte el a tervezı. A csatornák szelvény mérete nem 
csak az elvezetésre kerülı vízmennyiségtıl, hanem a csatornák lejtésétıl és a csatorna 
anyagától is függ. Abban az esetben ha a tervezı D400 ka csıvezetéket határozott meg 
egy csatornaszakasz szelvényeként, akkor attól csak hidraulikai ellenırzı számítás 
után van lehetıség eltérni. A megküldött anyag (NOX 2000 Zrt.) ilyet nem tartalmaz.  
8.7. Jelen helyzetben a csıvezeték anyagának megváltoztatása ellenırzı számítás után 
lehetséges, míg a csatorna szelvényméretének változtatása a rendszer áttervezése 
esetén képzelhetı csak el, mivel a hálózat mőködését kell biztosítani nem pedig csak 
egy utca szennyvízelvezetését.  
8.7. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy csatornahálózat méretezéskor a 
csatornák szelvényét úgy kell meghatározni, hogy abban a távlati vízmennyiségek is 
elvezethetıek legyenek még akkor is, ha jelenleg nem lehet a csatornázásba azokat 
bekapcsolni. Nem állhat elı az a helyzet, hogy szennyvízcsatornázás után néhány 
évvel túlterheltté váljon egy-egy csatornaszakasz, mert a kivitelezése idején figyelmen 
kívül hagyták a késıbb odacsatlakoztatható vízgyőjtıterületeket.  
8.8. Szennyvíztisztító telep építése – a szakértıi állítással szemben a hagyományos 
technológia beruházási költségei magasabbak a membrán technológiánál, melyre a 
változatelemzés kapcsán konkrét számítások készültek. Az Euroraptornak CD-n 
átadott pályázati anyagban, az RMT 7. fejezetében találhatók a költséghaszon 
elemzések, és szintén az RMT tartalmazza kötelezı elemként a változatelemzéseket is. 
Ezt támasztja alá a  jelenérték számítás eredménye is(RMT 22. oldal): 
  
          - A változat (C szennyvíztisztítás változattal):               8.064.305 e Ft 
  
          - B változat (D szennyvíztisztítás változattal):               7.811.902 e Ft 

  
8.9. A jelenérték számítás magában foglalja a beruházási és üzemeltetési költségeket 
az elıírt vizsgálati idıszak (2038-ig) jelenértékén, tehát a ténylegesen reális költség 
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összehasonlítást tartalmazza.  Ugyanakkor a közbeszerzési pályázat során fog 
kiderülni, hogy melyik technológiára milyen ajánlatok érkeznek, és melyik lesz a 
legmegfelelıbb az Önkormányzat számára. Amennyiben a közbeszerzés alacsonyabb 
költséget eredményez, akkor csökken a beruházási költség. Azonban, ha valaki a 
bírálat elıtt akarja a költségeket lefaragni, akkor vállalnia kell azt a kockázatot is, 
hogy a megítélt támogatáson felüli költség 100%-ban az önkormányzatot fogja 
terhelni. 
8.10. Amennyiben az építendı csatornahálózat hosszát csökkentjük, akkor csökkenteni 
kell a szennyvíztisztító telep kapacitását is, ami egyértelmően a támogatását 
elvesztését (pályázat újbóli átdolgozása) és Budakeszi fejlıdésének gátját jelenti. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Kérem a fentiekben foglalt észrevételek figyelembe vételét a döntésük meghozatala elıtt. 
 
 
Budakeszi, 2011. július 23. 
 
 

 
Karsai Izabella 

BSZM NONPROFIT kft. 
ügyvezetı igazgató 

 
 


