
BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 
 

 
 

ÉRTÉKELÉS 
 

a Budapest XXI. kerület Csepel tehermentesítő csatorna Deák F. u. – Táncsics M. u. – 
Kiss János altb. u. – Ady E. u. építési munkáira vonatkozóan 

 
 
 
Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. 
  
Előterjesztő: Tóth Mihály 
                     polgármester 
 
Az előterjesztés egyeztetve:  Halmos Istvánné 
                                               Városgazdálkodási Ágazatvezető 
                                               Simon István 
                                               belső ellenőr 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: 
 
                                    a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2008. évi 102. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2008. 04. 17. 

 
 
                 Dr. Szeles Gábor 
                           jegyző 
 
 
Az előterjesztés leadva:   2008. 04. hó 01. nap 
 
 
 
 
 
                                                                                      Testületi ülés időpontja: 
                                                                                              2008. április 17. 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Állami Számvevőszék 2007. évben tartott vizsgálata és az ezzel kapcsolatosan 2007. 
június 27-én aláírt Intézkedési Terv alapján a pályázati pénzeszközök bevonásával megépült 
csatornák értékelését el kell végeznünk. Ez alapján 2007. évben elkészült a Budapest, XXI. 
kerület Csepel Királyerdő-észak, Kertváros és Királyerdő-dél csatornázásra vonatkozó 
értékelő anyag, melyet a Képviselő-testület 2007. szeptember 25-i ülésén 544/2007. (IX. 25.) 
Kt sz. határozatával elfogadott. Kerületünk csatornázottságának növelése érdekében és 
műszaki szükségességből elengedhetetlenné vált az Ady E. u. – Kiss J. altb. u. – Táncsics M. 
u. – Deák F. u. nyomvonalon a tehermentesítő főgyűjtő csatorna megépítése. A Budapest, 
XXI. kerület Csepel Önkormányzata 506/2005. (XI. 15.) Kt sz. határozatával döntött a 
céltámogatási pályázat beadásáról. 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete  578/2005. (XII. 13.) számú határozatával döntött arról, 
hogy a szennyvízcsatorna építés beruházásához biztosítja az előírt saját forrást a céltámogatás 
igénybevételéhez. A cél-, illetve fővárosi támogatások elnyerése után a céltámogatás 
felhasználására a Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata finanszírozási szerződést 
kötött a számlavezető pénzintézettel. A szerződés megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A 
Fővárosi támogatásra vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzattal 2006. március 31. és 2006. 
szeptember 27-én kerültek megkötésre a megállapodások. 
 
A Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapjában 2006. VI. 02-án  
11952/2006. számon jelent meg tárgyi építési munkára vonatkozó felhívás nyílt eljárás 
megindítására. A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési 
eljárás során a Közbeszerzési törvény, illetve a helyi szabályozás szigorúan betartásra került. 
Az értékelési szempont a felhívásban közölteknek megfelelően a legalacsonyabb vállalási ár 
volt. Ennek alapján a SADE Magyarország Mélyépítő Kft nyerte el a kivitelezési feladat 
megvalósítását. A vállalkozási ár bruttó 186.000 eFt volt, amely a nettó ár tekintetében 5 %-os 
tartalék keretet is tartalmazott. A beruházás szerződés szerinti határideje 2007. január 31-e 
volt.  
A munkálatok határidő előtt elkészültek, a készrejelentés 2007. január 12-én történt meg. 
 A beruházás során a SADE Magyarország Mélyépítő Kft a szerződésben foglaltaknak 
megfelelően 1 db rész és 1 db végszámlát nyújtott be. Rész-számla 88.572 eFt, végszámla 
87.308 eFt. A végszámlából levonásra került a 19. sz. tisztítóakna építésének költsége és az 
Ady E. u. – Kiss J. altb. u. közötti sajtolás (1.053 eFt + ÁFA), mivel a feladat a műszaki 
tartalom változása miatt elmaradt. A beruházás befejezését követően az Önkormányzat a 
céltámogatási előirányzat felhasználásáról a Magyar Államkincstár felé az előírt adatlapokon 
2007.június 07-i keltezéssel elszámolt. (Állami támogatás: 75.000 eFt, Fővárosi támogatás: 
67.500 eFt, saját forrás: 34.363 eFt.) 
 
A biztosított pénzeszköz felhasználása eredményes és célszerű volt. A további értékelést az 1. 
sz. melléklet tartalmazza. 
 
Összességében a beruházás megvalósítása 1109,7 fm (tervezett 1119,5 fm) csatornahálózattal 
és a hozzá tartozó 27 db aknával (tervezett 28 db) növelte kerületünk csatornázottságát. 
 
Budapest, 2008. 03. 18. 
 
                                                                                                            Tóth Mihály 
 



 
Határozati javaslat 
 
Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, 
XXI. kerület Csepel tehermentesítő csatorna Deák F. u. – Táncsics M. u. – Kiss j. altb. U. – 
Ady E. u. építési munkáira vonatkozó értékelést az alábbiak szerint elfogadja. 

 
a.) szakmai 
előkészítés 

- megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi engedély rendelkezésre állt 
- szakmai előkészítés megfelelő volt 
 

b.) közbeszerzés - nyílt közbeszerzési eljárás volt 
- legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt az értékelési szempont 
- ajánlattevők, vagy más szervezetek nem kezdeményeztek 
jogorvoslati eljárást 
 

c.) beruházás 
működése 

- műszaki átadás-átvétel rendben megtörtént 
- a csatorna I. osztályú minőségben épült meg 
- a műszaki ok miatt elmaradt sajtolási munka és aknaépítés költsége 
levonásra került 
- tervezett: 918,5 fm törzs, 201,0 fm bekötő csatorna, és 28 db akna 
- megépült: 915 fm törzs, 194,7 fm bekötő csatorna és 27 db akna  

d.) bekötési arány - a csatorna nyomvonalából adódóan csak a Deák F. u. (Táncsics M. – 
Bajcsy Zs. u. közötti szakaszon) várható lakossági bekötés 
- az értékelés időpontjában rákötés nem történt. Az FCSM Zrt-t 
felkértük a felszólítások kiküldésére. 

 
 
            Felelős: Tóth Mihály polgármester 
            Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
 



 
 

1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
Csepel tehermentesítő csatorna Deák f. u. – Táncsics M. u. – Kiss J. altb. u. – Ady E. u. 

építési munkáinak értékelése 
 
 

a.) szakmai 
előkészítés 

- megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi engedély rendelkezésre állt 
- szakmai előkészítés megfelelő volt 
 

b.) közbeszerzés - nyílt közbeszerzési eljárás volt 
- legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt az értékelési szempont 
- ajánlattevők, vagy más szervezetek nem kezdeményeztek 
jogorvoslati eljárást 
 

c.) beruházás 
működése 

- műszaki átadás-átvétel rendben megtörtént 
- a csatorna I. osztályú minőségben épült meg 
- a műszaki ok miatt elmaradt sajtolási munka és aknaépítés költsége 
levonásra került 
- tervezett: 918,5 fm törzs, 201,0 fm bekötő csatorna, és 28 db akna 
- megépült: 915 fm törzs, 194,7 fm bekötő csatorna és 27 db akna  

d.) bekötési arány - a csatorna nyomvonalából adódóan csak a Deák F. u. (Táncsics M. – 
Bajcsy Zs. u. közötti szakaszon) várható lakossági bekötés 
- az értékelés időpontjában rákötés nem történt. Az FCSM Zrt-t 
felkértük a felszólítások kiküldésére. 

 
 



 
 
                                                                                                            2. számú melléklet 
 
 
 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 
 
 
Budapest, 2008. 03. 20. 
 
                                                                                  Halmos Istvánné sk. 
                                                                                     ágazatvezető  
 
 
 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve: Simon István belső ellenőrrel. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2008. 03. 20. 
 
     
                                                                                  Simon István sk. 
                                                                                   belső ellenőr 
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