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Miért most?
2014-es regnálásom óta sok lakossági kérdés, felvetés és észrevétel jutott el hozzám
a szennyvíz kérdésével kapcsolatban amire most egy komplex választ szeretnék adni.

Rengeteg „kósza” hír kering a faluban és ennek szeretnék gátat szabni.

Legfontosabb, hogy több éves munkák eredményeképpen mostanra az önkormányzat
eljutott odáig, hogy belátható időn belül megoldódhatónak látja a csatornázás kérdését.

A beszámoló felépítése
A prezentációt négy – egyenként kb. 6-9 percig tartó – egymásra épülő egységre
bontottam szét, és mindegyik végén lehetőség lesz az adott részre vonatkozó kérdést
feltenni.
§ Helyzetbemutatás és az 1991–2006 között lezajlott folyamatok
§ Patthelyzet után irány a szentendrei agglomeráció
§ A közeli múlt és a jelen eseményei, és eredményei
§ Felkészülés a jövőre a gyakorlatias kérdések mentén

HELYZETBEMUTATÁS ÉS AZ 1991–2006 KÖZÖTT LEZAJLOTT FOLYAMATOK
Egy egyszerű ábra a szennyvízkezelési megoldásokról

A település közigazgatási területét érintő fontosabb tények és adottságok
§ A település fokozottan védett természetvédelmi területen fekszik
(Duna Ipoly Nemzeti Park – DINPI).
§ Országos ökológiai hálózat magterülete.
§ Teljes külterülete Natura 2000 védettséggel bír.
§ 27/2004 kormányrendelet értelmében a felszín alatti vizek tekintetében
„érzékeny” státuszba van sorolva.
A múltban történt fontosabb dátumok és események
§ A település teljes területén a vezetékes víz 1991-92-ben készült el.
§ Csatorna tekintetében 1994. első negyedévében kezdődött el az első tervezési
folyamat, amire 1996. márciusában a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
(KDV-VIZIG) környezetvédelmi engedélyt adott ki a helyi szennyvíztisztító
berendezésre a 079/3 helyrajzi számú területre, úgy hogy a beadott tervdokumentációban a tisztított szennyvíz befogadására az Apátkúti-patak
volt megjelölve.

§ Visegrád város akkori önkormányzata a döntést megfellebbezte (mint ügyfél),
ami alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a határozatot megsemmisítette és új eljárásra kötelezte a KDV-VIZIG-t, majd 1998. májusában
az eljárást megszüntette, mert Pilisszentlászló akkori önkormányzata nem
tudta teljesíteni a rá kiszabott feltételeket.
§ 2005–2006-ban a szentendrei szennyvíztisztító telepre történő csatlakozás
mellett, hat szennyvíztisztítási technológia vizsgálatával újra indult a helyi
szennyvíztisztítás kérdése, ahol 1994-hez hasonlóan a tisztított szennyvíz
befogadására az Apátkúti-patakot jelölték meg.
§ Az elkészült dokumentáció alapján 2006. második negyedévében a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, közegészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból, vízbázis védelme (karsztvíz),
illetve a kedvezőtlen üzemeltetési tapasztalatok alapján csak és kizárólag a
szentendrei regionális szennyvíztelepre történő csatlakozást támogatta.
Lehet-e háztartásonként szennyvíztisztító berendezés?
§ Az elmúlt időszakban rengeteg kérdést kaptam a kérdésben és több szervezettel
történő egyeztetés után egyértelműen azt a választ kell mondjam, hogy nem lehet!

§ A 72/1996. (V. 22.) Kormány rendelet 24. §-a a következőket mondja ki:
24. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz
tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szennyvíz elszikkasztását szolgáló
létesítmény akkor engedélyezhető, ha
a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy
az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése – a megvalósítás
műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja, a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan
nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi
vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és
elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.

§ Az egyedi szennyvíztisztító kis berendezések alkalmazása ekkora területen,
ilyen sok ingatlan ellátására nem reális megoldás, mert
– Pilisszentlászló jelentős részén a talaj összetétele tufás, márgás, agyagos
és az nem alkalmas semmilyen típusú víz szikkasztására,
– megfelelő karbantartás nélkül bűzösek tudnak lenni, ami folyamatos
lakossági panaszokat fog okozni,
– a talajba vezetett tisztított szennyvíz a talaj rétegződése és a domborzati
viszonyok miatt több telekkel lejjebb másik telken a felszínre bukkanhat,
mely szintén lakossági panaszokat, problémákat generálhat.

AZ ELSŐ RÉSZ LEZÁRULT

PATTHELYZET UTÁN IRÁNY A SZENTENDREI AGGLOMERÁCIÓ

Kialakult a patthelyzet
§ Egy fontos fogalom: lakosegyenérték (LE) – Pilisszentlászló lakosságának
számából következik (2021. január 1.-jén 1291 fő azaz 1291 LE).
§ Az Európai Közösség a települési szennyvizek kezelését a 91/271/EGK irányelv
szabályozza.
§ Az Irányelv 2000 lakosegyenérték (LE) felett teszi kötelezővé a tagállamok részére
a települések szennyvizeinek gyűjtését és tisztítását (derogációs kötelezettség).
§ Az alacsony lakosegyenérték miatt Pilisszentlászló nem szerepel a 25/2002.
(II. 27.) kormányrendelet (Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Program) 2. számú mellékletében.

§ A kör bezárult,
– mert hiába is voltak/lesznek helyi szennyvíztisztító telep építésére Európai
Uniós források, ha nem kapunk (vízjogi) létesítési engedélyt környezetvédelmi és természetvédelmi okok miatt,
– mert hiába vannak szintén Európai Uniós források a derogációs kötelezettséggel érintett településekre, ha mi nem szerepelünk a 25/2002 (II. 27.)
kormányrendeletben.
Egy kis kitérő
§ „A derogációs kötelezettséggel érintett projektek esetében Magyarországot
uniós jogszabályok kötelezik. A derogációs kötelezettség alapján, amennyiben
a projektek megvalósítására nem, vagy csak késedelmesen kerül sor, az Európai
Unió Bizottsága Magyarországgal szemben kötelezettségszegési eljárást
kezdeményezhet, amely alapján a vállalt kötelezettség teljesítésére való
kötelezés mellett átalány és napi bírság kiszabására kerülhet sor, emellett
elkerülhetetlen a forrásvesztés is. Erre való figyelemmel nemzetstratégiai és
nemzetgazdasági érdek fűződik az adott projektek mielőbbi megvalósításához.”
(forrás: https://www.nfp.hu/tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok)

§ Az előző megállapítással szemben a 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti
településeken a szennyvízelvezetés és -tisztítás nem kötelező feladat.
Mégis van megoldás
§ Annak ellenére, hogy az eddig bemutatott információk alapján kialakult a patthelyzet, Belügyminisztériummal történt kezdeményezésem eredményeképpen
2015-ben elindult a közös megoldáskeresés.
§ 2015. július 8.-án, több szervezet által delegált (teljesség igénye nélkül: OVF,
KDV-VIZIG, NFM, FM, DINPI, DMRV, Katasztrófavédelem, PMKH Természetvédelmi osztály, Visegrád, Szentendre) 30 fős szakmai egyeztetésen vettem
részt a Belügyminisztériumban, ahol az a végső konklúzió született, hogy az
összegyűjtött szennyvizet ártalmatlanításra vezetéken keresztül kell eljuttatnia
a DMRV Zrt. által üzemeltetett regionális szennyvíztisztító váci vagy szentendrei
telepére.
§ Az önkormányzat a 379/2015. (XII. 8.) kormányrendelet alapján megkezdte az
agglomeráció váltáshoz szükséges tanulmány elkészítését, hogy Pilisszentlászó
bekerülhessen a 25/2002. (II. 27.) kormányrendelet 2. számú mellékletébe
és ezáltal a derogációs kötelezettség rá is vonatkozzon.

§ A tanulmány elkészítése 2016. elején
kezdődött el, és 2,3 mFt-ba került,
amit az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosított, melynek eredménye az lett, hogy a Pilisszentlászlón
összegyűjtött szennyvizet a váci
lehetőség ellenében a szentendrei
telepre a leggazdaságosabb eljuttatni.
§ Közel másfél éves munka eredményeképpen az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 2017. június 28.-án
kelt levelében megerősítette, hogy
a Belügyminisztérium jóváhagyta
a település átsorolását a szentendrei
agglomerációba.
§ Ezzel a döntéssel a település szennyvíztisztítás tekintetében szentendrei
agglomerációhoz csatlakozott és
így a lakosegyenértek (LE) már nem
1291 LE, hanem kb. 65 000 LE lett.

A MÁSODIK RÉSZ LEZÁRULT

A KÖZELI MÚLT ÉS A JELEN ESEMÉNYEI ÉS EREDMÉNYEI

Ami nem kalkulálható és ami utána jött
§ A 2018-as országgyűlési és a 2019-es önkormányzati választások miatt az események teljesen leálltak és szinte egy tapodtat sem tudtunk előre haladni, sőt megjelentek olyan elképzelések, amiben az elmúlt húsz év munkája kérdőjeleződött meg.
§ 2020. második felében a Belügyminisztériummal (BM) és az Innovációs és
Technológiai Minisztériummal (ITM) közösen sikerült átlendülni a holtponton,
és 2021. augusztus 12.-én a 1084/2016. (II. 29.) kormányhatározatban nevesítve
lett Pilisszentlászló szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése
200 mFt-os keretösszeggel.

§ Az előkészítésnek tartalmaznia kell,
– a vízjogi létesítési engedélyhez szükséges tervdokumentáció elkészítését,
– a kiviteli tervdokumentáció elkészítését,
– árazott és árazatlan költségvetést,
– és a kivitelező kiválasztását célzó, eredményes közbeszerzési eljárás
lefolytatását.
§ 2020. novemberében született önkormányzati döntés értelmében, 10 mFt-os
költségkeretig bezárólag, elkezdtük a tervezőt kiválasztó feltételes közbeszerzési
eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció (tanulmányterv) összeállítását.
A tanulmány terv főbb részletei, amely 80-90%-ban így fog megvalósulni
§ A település jelentős része a völgyben terül el, ezért első lépésben a szennyvíz két
helyre lesz összegyűjtve kb. 75%-25% arányban és innen átemelők segítségével,
közel 90 méter magasság különbség ledolgozásával kerül az összegyűjtött
szennyvíz a hegytetőre épített – a település ivóvizét biztosító medencék
környékére – fogadóaknába.

§ Innen gravitációs- és nyomóvezetékeken, többnyire az útpadkában vezetve Szarvashegy elött elhaladva juttatjuk el a szennyvizet a szentendrei Skanzennél megadott
befogadó pontig (Sztaravodai út–Tegez utca sarka).
§ Belterületen a szennyvízcsatorna (gravitációs és nyomott vezetékek) hossza kb. 11 km,
külterületen kb. 5 km.
§ Várhatóan kb. 40-50 darab házi beemelő szükséges (jellemző területek Honvéd
és Tölgyfa utca)
§ Szennyvízkiömlés megakadályozására többszintű védelmi rendszer lesz kiépítve
(tárolási kapacitás, automatikus helyi tápellátás, a „fő” szivattyúk esetében meleg
és hideg tartalék, jelzőrendszer a központba).
§ Az üzembiztonság érdekében az egyes átemelők triplán (melegtartalékkal együtt)
lesznek kiépítve, illetve a tervek szerint a DMRV Zrt., mint leendő üzemeltető
pluszban is fog raktározni egy-egy átemelőt (hidegtartalék).
§ Megvalósul a szennyvízátemelők bűzhatás elleni védelme, illetve áramszünet esetére
a fő átemelőkhöz aggregátor telepítésére kerül sor, ami minimum 3 órás automatikus
ellátást fog biztosítani.
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§ A „fő” átemelők tervezett helye:
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– I. számú átemelő: Egészségház környéke
(kb. 5 m3-es fizikai tárolóval kiegészítve).
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– II. számú átemelő: Pilis hotel környéke
(kb. 5 m3-es fizikai tárolóval kiegészítve).

KÉ

KE

S

UT

RÓZSAHEGY UTCA

TE
M

PLO

M

KÖ
Z

CA

HONVÉD UTCA

PE
TŐ

FI

TÖ
LG
YFA

S.
u

.

PE

TŐ

FI

S.

u.

– III. számú átemelő: Szentendre felé,
a település vége tábla után kb. 80–100
méterrel.

/1/

UTC
A

BÉ

KE

UTC

A

bs

NÉVTELEN UTCA

PE

TŐ

FI

S.

u.

I. sz. átemelő
<

--

AP

ÁT

KÚ

TI
-p

at

ak

PETŐFI TÉR

UT

SS

KO
H L.
u.

SZABADSÁG TÉR

A

LN

PO
KÁ

§ A falu területén található az I. számú átemelőhöz
tartozó kiegészítő átemelők:
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I/3. sz. átemelő
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– I/2. számú átemelő: Petőfi Sándor utca
(sportpálya)
–I/3. számú átemelő: Árnyas utca.

Már nagyon kevés hiányzik a tervezői szerződés hatálybalépéséhez
§ 2021. májusában a tervezőt kiválasztó feltételes közbeszerzési eljárás során
a legjobb ajánlatot tevő céggel a szerződés megkötése megtörtént, annak
hatálybalépésének feltétele a forrás rendelkezésre állása.
§ Az ehhez szükséges folyamatban lévő folyamatok:
– ITM felé történő formális pályázat beadása (ITM-re várunk),
– innentől számított 30 napon belüli pályázat bírálás és döntés,
– majd 15 napon belül a támogatói szerződés megkötése az önkormányzattal.
§ A kormány részéről folyamatban van a kiemelt kormányzati beruházássá való
nyilvánítás, ami azért volna fontos, mert az engedélyezéshez szükséges, különböző
államigazgatási ügyintézési határidők lerövidülnének (ezáltal fel is gyorsulnának).
§ Ami már érzékelhető a falu külterületén, de hamarosan a belterületén is, az az hogy
a tervezők „saját kockázatuk terhére” belekezdtek a geodéziai munkálatokba.
§ Most azon dolgozom gőzerővel az ITM közreműködésével, hogy 2022. év első
napjaiban el tudjon indulni a tervezési munka oroszlánrésze.

A HARMADIK RÉSZ LEZÁRULT

FELKÉSZÜLÉS A JÖVŐRE A GYAKORLATIAS KÉRDÉSEK MENTÉN

A legfontosabb információk
§ Jelenlegi információim szerint a szennyvízelvezető törzshálózat kiépítése 100%-os
finanszírozású EU forrásból (KEHOP – Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program) lesz megvalósítva, ezért a lakosság részéről nem kell bekötési díjat fizetni.
§ Kötelező lesz a rákötés a törzshálózatra.
§ Akik még sem kötnek rá a szennyvízelvezető törzshálózatra azok egy önkormányzati rendelet formájában a 2003. évi LXXXIX. törvény alapján talajterhelési díj
fizetésére lesznek kötelezve, aminek kiindulási mértéke 1200 Ft/m3 ⤬ 1,5 (felszín
alatti víz érzékenységi állapota miatt), azaz 1800 Ft/m3.
§ Minden háztartás esetében az utcafront felöli kerítésig történik majd a kiépítés.
§ A megépült szennyvízelvezető törzshálózat állami tulajdonban lesz.

§ Az állami vagyonelemen történő üzemeltetéssel és a szolgáltatással kapcsolatos
feladatokat a DMRV Zrt. fogja biztosítani, amiért havidíjat fog felszámolni a vezetékes
vízfogyasztás figyelembevételével.
§ Támpontként Szentendre esetében a csatornadíj 269,1 Ft/hó/m3 + 216,9 Ft/hó (nettó);
341,76 Ft/hó/m3 + 275,46 Ft/hó (bruttó), ami következő tételekből áll össze:
– csatorna alapdíj: 216,9 Ft/hó (nettó); 275,46 Ft/hó (bruttó),
– csatornadíj: 261,0 Ft/hó/m3 (nettó); 331,47 Ft/hó/m3 (bruttó),
– vízterhelési díj: 8,1 Ft/hó/m3 (nettó); 10,29 Ft/hó/m3 (bruttó).
§ A tisztítóaknát, az épület és a tisztítóakna közötti munkálatokat a tulajdonosoknak
kell majd finanszírozni.
§ Azok a háztartások, ahol csak házi beemelővel oldható meg a csatlakozás a törzshálózathoz ott a beemelő bekerülési- és üzemeltetési költsége a tulajdonost fogja terhelni.
Mire érdemes készülni
§ A tervezési folyamat elindulásával, biztosan tartunk utcánként, kiscsoportos
lakossági fórumokat, ahol a tervezők megadnak minden szakmai segítséget,
és minden felmerülő kérdésre fognak tudni megoldást javasolni.

§ Azok a háztartások, ahol várhatóan a beemelő kérdése felmerül, kérem előre
gondolják végig, hogy esetleg nem tudják-e szolgalmi jog létesítésével a „lábszomszéddal” megoldani a törzshálózatra való csatlakozást (jellemzően a
Tölgyfa utca, Béke utca felé lejtő telkek esetében releváns).
§ Amennyiben igény lesz rá a fenti problémák kezelésére jogi segítséget fogunk
biztosítani, kedvező ügyvédi díj ellenében. Ehhez az érintett tulajdonosok
egyetértése feltétlen szükséges, mert az önkormányzat nem a vitás kérdések
rendezését szeretné ezzel szolgálni, hanem közös akarat jogi formába öntését.
§ Mindenki készüljön a lakossági fórumokra az ingatlanával kapcsolatos kérdésekkel,
mert az engedélyes tervdokumentáció elkészítésére 2022. januártól kb. 3-4
hónapot szánunk, ezért csak ezalatt az idő alatt fogjuk tudni kezelni a kérdéseket.
§ Az önkormányzat terveket fog kidolgozni a többcsatornás kommunikációs
felületek létrehozására az esélyegyenlőség figyelembevételével.
Személy szerint mire számítok
§ Eddig sem ígértem, és ezt most sem teszem meg, de az elmúlt hat év munkáját
figyelembe véve most a legerősebb a hitem abban, hogy pár éven belül
megvalósulhat Pilisszentlászlón a szennyvízelvezető rendszer.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET
és kérem, hogy bizakodva, türelemmel és egymás megértésével készüljünk
az előttünk álló feladatokra és kihívásokra.

