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Máté Gábor polgármester: Szeretettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, megállapítom,
hogy a Képviselő-testület a hét fős tagságból öt fő jelenlétével határozatképes. Külön köszönteném
Feketéné Editkét a Településtisztasági Kft részéről, és Trombitás Imrét a Puszta-Szem Kft részéről.
Velük már hosszú távon gyümölcsöző együttműködésünk van és a mai napnak az lesz az egyik
feladata, hogy ezt az együttműködést valamilyen új keretek között, de tovább tudjuk majd ápolni.
Köszöntöm Sztecovics Csabát is a rendőrség képviseletében, örömünkre szolgál, hogy ő is
érdeklődik a témáink iránt. Napirendi pontként nyolc napirendi pont lett kiküldve, számolva azzal,
hogy Farkas Gabi még úton van olyan javaslattal élek, hogy az első napirendi pontot toljuk majd
arányosan lejjebb az ő megérkezéséig, de mégis hasznosan töltsük az időt. Tehát az ötödik
napirendi
pont
lenne
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés
a
Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. Jegyző úr jelezte, hogy a Települési Értéktár Bizottság
létrehozása, mivel személyi kérdéseket érint, ezért azt zárt napirendi pont keretében kell, majd
megtárgyaljuk. Ezt a napirendi pontot így a nyilvános ülés napirendi pontjai közül kivételre
javaslom, és a zárt ülés napirendi pontja közé betenni. Van-e egyéb kérdés, javaslat esetleg
napirendi pontokra?
Sági Mihály képviselő: Nekem lenne egy kérdésem, hogy a zárt ülésen a Települési Értéktár
Bizottság létrehozásában Terike, az Alapítvány részéről, ő sem vehet részt?
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Mint érintett, mint jelölt részt vehet.
Máté Gábor polgármester: Ezzel a módosítási javaslattal, amennyiben a testület elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
oldal: 1/11

75/2017.(IX.27.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Települési Szennyvízkezelési Program elfogadása
2.) Használati szerződés a Térségi Intézményi Társulással a Kossuth u. 43. szám alatti ingatlanra
vonatkozóan
3.) Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
4.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához
5.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kftvel
6.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
7.) Kérdések, bejelentések
Zárt ülésen:
8.) Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: Települési Szennyvízkezelési Program elfogadása
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, a Települési Szennyvízkezelési Program
elfogadása. Ezzel kapcsolatban az előterjesztést emailbe küldtük ki. Részletes véleményezést
írtunk a készítőnek. Ők a mi reakcióinkat messze menőkig beépítették a dokumentumba, a
javításokat és finomításokat. Igyekeztem olyan megfogalmazásokat tenni, amik reálisabbá teszik a
dolgokat. Bizonyos módosításokra nem volt lehetőség, mert törvényi előírások vannak például a
lakosságszám meg van adva, hogy milyen rendszerből kell kihívniuk. Ez mindig ellentmondásos,
mert attól függ, hol nézzük, meg milyen formában tudjuk nézni, különböző számok jönnek ki, de
gyakorlatilag kardinális kérdésben nem történet rajta változás. Jelezték, hogy mivel igazából többet
hozzátenni ehhez a témához nem tudnak, mivel a készítők Pécs mellett laknak, ha nem muszáj,
nem jönnének erre a testületi ülésre. Mivel a bizottsági ülésen sem merült fel olyan kérdés, ami
rettentően fontos lenne, ezért én azt mondtam nekik, hogy ha nem lesznek itt attól ez a dolog
működni fog. Vitára bocsátom a témát.
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület, polgármester úr. A bizottság ettől többet
beszélt róla, jobban megvitatta a különböző álláspontokat, így ahogy van, mert el kell készíteni
minden féle képpen elfogadásra javasoljuk.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. annyit tennék még hozzá, hogy a napirendi pontok
alapján a Délmagyar is megkeresett, hogy milyen szennyvíz beruházás várható Pusztaszeren.
Mondtam, hogy semmilyen, de ettől függetlenül kijöttek és beszélgettünk a szennyvízkezelés
kistelepülési problémáiról és helyzetéről. Azért van erre a dokumentumra szükség, mert a
későbbiekben, ha lesz olyan pályázat, akkor ez előfeltétele annak, hogy a pályázatot beadhassuk.
A programnak a további sorsa az elfogadás után az, hogy a mérnök előadja majd a
környezetvédelmi hatóságnak, ők még erre rá fognak valamilyen formában mozdulni. Több
információm ezzel kapcsolatban nincsen. Aki a programot az utolsó kiküldött módosításokkal,
korrekciókkal elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: oldal: 2/11

A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
76/2017.(IX.27.)Kt. határozat
Tárgy: Települési Szennyvízkezelési Program elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja a PROWATECH Kft. (7831 Pellérd, József Attila u. 14.) által elkészített Pusztaszer
település Települési Szennyvízkezelési Programját (munkaszám: P-6769-TSZP/2017, felelős
tervező: Provender József).
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) PROWATECH Kft.
4.) Irattár

2. napirendi pont: Használati szerződés a Térségi Intézményi Társulással a Kossuth u.
43. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pontunk, használati szerződés a Térségi
Intézményi Társulással a Kossuth u. 43. szám alatti ingatlanra vonatkozóan. Jegyző úr hiányolta
már hónapokkal ezelőtt, hogy egy ilyen szerződésnek lenni kellene ahhoz, hogy tovább lépjünk és
a pályázat is nyilván feltételül szabja. Ezt a kisteleki jegyzővel egyeztetve a mai napra jutott el
hozzánk a Nagy Rusztem által készített dokumentum. Ezen még csiszolgattunk jegyző úrral ma
délelőtt. Igyekeztünk minden olyan fölösleges dolgot kiszedni belőle, ami nem is kerül átadva, négy
fal lesz meg egy tető. Közben köszöntöm Terikét, köszönjük, hogy eljöttél. Ezt a dokumentumot
hoztuk össze, én azt gondolom, hogy bele tettünk olyan dolgot is, hogy nem csak arra a célra
használható az épület, ami az óvoda-bölcsődével kapcsolatos, hanem egyéb más célokra is. viszont
erről egy külön megállapodást kötünk, nyilván nem lesz ezekre különösebben szükség. Azért tettük
csak bele, hogy korrekt legyen mindenki számára az épület tulajdon viszonya. Az épület későbbi
használata, rezsi költségek ezzel kapcsolatosan hogyan történnek. Nem akartuk kőbe vésni ezeket
a dolgokat engedtünk mozgásteret a későbbi háttér megállapodásokra.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Én ezt úgy fogalmaztam meg, amit polgármester úr utoljára mondott,
hogy nem a Pusztaszer meg Kistelek közötti esetleges vitákat lenne hivatott rendezni ez a
szerződés, hanem azt a célt szolgálja, hogy tudjunk egy testületi határozatot felmutatni, ha később
valaki kérdezi, hogy hogyan került a Társulásnak a használatába. Ez egy abszolút minimumra
szorítkozó szerződés.
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta, nem tudtuk elfogadásra javasolni, hiszen ma
került tulajdonképpen az önkormányzathoz a használatba vételi szerződés, így tárgyalásra
alkalmasnak találta a bizottság. Én most végigfutottam továbbra is az a véleményem, mint ezelőtt
egy hónappal, hogy adjuk használatba minél előbb, hátha föl tud épülni ez az épület.
Máté Gábor polgármester: Egyéb vélemény esetleg, hozzáfűznivaló, kérdés? Amennyiben nincs,
aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A
A
A
A
5
0
0

döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: kizárás indoka: szavazás számszerű eredménye:
igen szavazattal
nem szavazattal
tartózkodással
oldal: 3/11

a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
77/2017.(IX.27.)Kt. határozat
Tárgy: Használati szerződés a Térségi Intézményi Társulással a Kossuth u. 43. szám alatti
ingatlanra vonatkozóan
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
használati szerződést köt a Térségi Intézményi Társulással a Pusztaszer, Kossuth u. 43. szám alatti
ingatlan tornaszobává történő átalakítása és további hasznosítása céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Térségi Intézményi Társulás munkaszervezete
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

3. napirendi pont: Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Alapító
Okiratának módosítása
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, ehhez kapcsolódóan a Kisteleki Óvoda,
Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. Megint csak ilyen
formai dolgoknak kell eleget tenni, semmi komoly kardinális kérdés nem történt ebben csak
bizonyos változások átvezetése.
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta.
Máté Gábor polgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
78/2017.(IX.27.)Kt. határozat
Tárgy: Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini
Bölcsőde és Családi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását, és a tárgybani intézmény Alapító
Okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését az előterjesztéssel
egyezően elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hivatkozott dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
oldal: 4/11

1.)
2.)
3.)
4.)

Máté Gábor polgármester
dr. Jaksa Tibor aljegyző
Térségi Intézményi Társulás munkaszervezete
Irattár

4. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, csatlakozás a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. Emlékszünk rá, hogy ez
mindig így szeptember végére kell a döntést meghozni, hogy csatlakozunk. Az egyéb részletes
működés, hogy mennyit, kinek arra novemberben lesz lehetőségünk. Egyelőre csak az a kérdés,
hogy az eddigi évtizedes rendszerben akarunk-e maradni vagy sem?
Sági Mihály képviselő: A bizottság minden féle képpen elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Talán érdemes elmondani, hogy ez arról szól, hogy amit az
önkormányzat ad azt az összeget pluszba az intézmény is adja az illetőknek, és még a megyei
önkormányzat is ugyanezt hozzáteszi, háromszorosan lesz támogatásban a felsőoktatásban
eredményesen részt vevő hallgatóknak. Közben köszöntöm Farkas Gabikát is, a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Aki a Bursa Hungarica csatlakozással egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
79/2017.(IX.27.)Kt. határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.

a

Bursa

Hungarica

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentumot aláírja.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

5. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel

közszolgáltatási

szerződés

a

Szegedi

Máté Gábor polgármester: Ötödik napirendi pontunk, ami a Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötése a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. Hosszas
egyeztetéseink voltak, kaptunk egy szerződés tervezetet, ezt én eléggé részletesen és mindenre
kiterjedően véleményeztem, véleményeztük, elküldtük a partnernek ezt a véleményünket és át is
lett dolgozva ilyen alapon. Én azt gondolom, hogy ha jól tudom, majd a bizottság elmondja egy
oldal: 5/11

vagy két kérdés maradt még egy picit nyitottan. Egészen pontosan kettő, amiben majd
megbeszéljük, hogyan oldjuk meg ezt a dolgot. a többi vonatkozásában pedig Editke jelezte, hogy
bizonyos számadatoknak még be kell kerülni. Erre már a jegyző úrnál a megfelelő változat és
akkor a végleges, ha erre a két kérdésre tudunk megoldást találni, akkor utána ez már aláírható
állapotba kerül. Én azt gondolom nagyon jó irányú volt és az egész együttműködés példaértékű
volt és én köszönöm szépen a partnereink részéről. Vitára bocsátom a témát.
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen. A bizottság tulajdonképpen a szerződés pontjaihoz
kettő módosítást javasol, illetve az nem a szerződést érinti, a 4. bekezdés 10. pontját az a
testületünket érinti. Az egyik javaslat, amivel a bizottság él, az pontosan azért van, mert a
testületünknek még a szerződés elfogadása és megtárgyalása után lépnünk kell. Az egyik javaslata
a bizottságnak, megvitattuk a dolgokat és nem kívánok részleteibe belemenni, azt javasolja, hogy
a szerződés öt éves legyen, a másik pedig, hogy 2017. november 1-vel lépjen életbe. Ennek az oka
az, hogy kérjük a november 1-jét, mert a szociális rendeletét az önkormányzatnak októberben
eszerint módosítani kell, hiszen a 10. pontot nekünk minden féle képpen testületi ülésen meg kell
tárgyalni. Nem akarunk olyanba belefutni, hogy életbe lép a szerződés és egy hónapig a 10. pont
lóg a levegőbe. elnézést kérünk a hulladékgazdálkodástól, de át kell tekinteni, lehet, hogy nem
változtatunk a mostani a szociális rendeletünkön, hogy kik kapnak támogatást és kik nem, azt át
kell az önkormányzatnak tekinteni. Az a kérésünk, hogy 2017. november 1-vel lépjen életbe.
Köszönöm szépen. A bizottság egyébként elfogadásra javasolja, kettő a szerzősét érinti a 10. pont
pedig a képviselő-testületet. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Én sem szaporítanám tovább a témát, gyakorlatilag ez a két dolog,
ami kérdésként fölmerült bennünk. Nyilván a tíz és öt év kérdése nem a bizalmatlanságból adódóik
semmi képpen, mert semmi akadálya, hogy öt év után aztán meghosszabbítsuk, ennek nincs
gondja, ha nem okoz problémát. Úgy tudjuk, hogy a törvény a maximum tíz évet írja elő, nem
tudom minimumot ír-e elő, gondoltuk, hogy egy ilyen helyzet nem rontaná a dolgot. A november
1-je pedig azért lenne jó, hogy a következő testületi ülésen ezt a hulladék rendeletünket akkor
átgondolnánk és tudnánk azt, hogy akkor ez a helyzet mivel jár a későbbiekben. Jár-e változással,
mint ami eddig volt, jár-e plusz költséggel esetleg, akarunk-e valamit hozzáigazítani? Utána azt
gondoltuk mindenki számára megnyugtató lesz ez a dátum.
Dr. Koltainé Farkas Gabriella: Köszönöm szépen, hogy megvártak, köszönöm a lehetőséget. A
szerződéssel kapcsolatban köszönjük a lehetőséget és a bizalmat. Megbeszéltük polgármester úrral
korábban, hogy az eddigi szolgáltatási színvonal nem fog csökkenni, igyekszünk javítani és
fejleszteni és a településen továbblépni, amiben lehet. A szerződéses időpont nyilván a testület
döntése, ha a testület úgy dönt, hogy öt évre szeretne bizalmat szavazni a Szegedi
Hulladékgazdálkodási cégnek, akkor öt évre fogjuk megkötni, tudomásul vesszük, elfogadjuk és
megköszönjük. A szerződésnek az ominózus 10. pontja, ami november 1-től kellene, hogy hatályba
lépjen, ott olyan problémám van, hogy szeptember 30-val kell felmondani a közszolgáltatási
szerződést, tekintettel arra, hogy a megfelelőségi véleményét a korábbi közszolgáltatónak
áprilisban vonták meg és hat hónapos időtartam volt erre vonatkozólag. Az a baj, hogy a törvény
szerint nem lehetséges, hogy egy hónapot ráhúzzunk. Az a kérdés, hogy lehetne-e egy olyan
módosítási javaslat, hogy mondjuk ez a 10. pontja a szerződésnek november 1-től lép hatályba.
Nincs, annak akadálya csak én azt szeretném mondani, hogy ne sértsük meg a jogszabályt meg a
törvényt.
Máté Gábor polgármester: Jó, köszönöm. Mi is átgondoltuk, a mi számításaink szerint úgy
gondoltuk, hogy november 30-a a felmondásnak, a hat hónapnak a letelte, de mi elfogadjuk így is,
meg hozhatjuk előrébb is ezt a dolgot, ha ezzel a kikötéssel megtesszük, hogy a 10. pont hatályba
lépése november 1-je.
Dr. Koltainé Farkas Gabriella: A szeptember 30-a azért volt kérdéses és szerencsés a korábbi
közszolgáltató és a holding részéről is, mert negyedéves időbeli periódusban számolunk el a
holdinggal és hogyha megkezdett negyedévet kell elszámolni akkor az mindenkinek rossz, a
településnek is. a negyedéves adatokat egyben tudjuk kezelni, a megszokott módon. Észre sem
kell, hogy vegye a település, hogy most egy közszolgáltató váltás történt, az a lényeg sem az
adminisztrációjában, sem a szolgáltatásban.
Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom, hogy maximálisan elfogadható és érthető a dolog,
örülök, hogy a párbeszéd itt is így látszik, hogy él. Ez így teljesen korrekt és kerek részünkre,
úgyhogy ilyen alapon azt gondolom, hogy az október 1-je teljes mértékben maradhat, nem
beszélve a számlázási meg egyéb elszámolási dolgok praktikumáról. Azt gondolom, hogy ez a
történet, ez a 10. pont sokkal kisebb volumen ahhoz képest, azt gondolom, ennyi tolerancia
maximálisan belefér. Az öt évet pedig köszönjük, ha így a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
részéről elfogadható. Biztos vagyok abban, hogy a lakosság semmit nem fog észrevenni ebből a
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dologból. Illetve mégis észre fog venni, ezt még nem mondtam, de ha már ez a téma van,
elmondom, hogy már tárgyalásokat folytatunk a kft-vel arról, hogy Munkástelepen is egy szelektív
hulladékszigetet fogunk építeni közös erőbedobással, ennek a részletei még kidolgozás alatt
vannak. A tervrajzot megkaptam, ezen egy kis módosítások kellenek, mert más funkciója is lenne
a területnek, meg hogy helyezzük el, mint helyezzük el. Az edények már meg vannak hozzá és
akkor ez lehetővé teszi azt, hogy Munkástelepen is korrekt, korszerű módon szelektíven tudjanak
hulladékot gyűjteni illetve legyen egy olyan lerakó hely, amit a havi egyszeri emblémás zsákos
elszállításnak az egy napi tárolására alkalmas tud lenni. Én azt gondolom a Munkástelepen
lakóknak, a környezettudatának a fejlesztéséhez is hozzá fog járulni ez a dolog.
Dr. Koltainé Farkas Gabriella: Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy senkit ne lepjen, meg
azért mondom el előre, az emblémás zsákok, amiket árulunk a boltban igaz, hogy a Szegedi
Hulladékgazdálkodás a fő szolgáltató, de ezek az emblémás zsákok még a legyártott mennyiség
miatt van 14 ezer darab, a Csongrád Megyei Településtisztaságinak a címkéjével vannak ellátva,
hogyha valaki kérdezi, akkor tudjátok mondani, hogy ez azért van így.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Összefoglalnám egyszerre azt, hogy milyen módosításokat kellene ezen
átvezetni, öt évre szólóan kötné az önkormányzat illetve a cég a szerződést, november 1-jén lépne
hatályba.
Máté Gábor polgármester: Október 1-jén lép hatályba és záradéknak teszünk egy olyat, hogy a
10. pont pedig november 1-vel.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Akkor én értettem félre. Most konkrétan vetettem rá egy pillantást,
mióta a Hulladékgazdálkodási Zrt intézi ezeket a dolgokat hozzánk még soha nem nyújtottak be
olyan számlát, hogy mi önkormányzati rendelet alapján biztosítunk díjkedvezményt és emiatt nem
folyik be önökhöz pénz, azt valaki felé meg kellene fizetnünk. Az van, hogy a megrendelő, vagyis
az önkormányzat kötelezettséget vállal a megrendelő által rendeletben szabályozott módon
biztosított díjkedvezményt vagy díjmentesség miatt felmerülő költségek a koordináló szerv felé
történi megtérítésére.
Dr. Koltainé Farkas Gabriella: Ilyen még most is van?
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Van, a hulladékos rendeletünkbe benne vannak ezek.
Máté Gábor polgármester: Ennek majd utána fogunk nézni.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A bizottságnak is ez volt a problémája, hogy ezt szeretné megint
áttekinteni, hogy ki, milyen jogcímen, milyen kedvezményt, vagy mentességet kap adott esetben.
Sági Mihály képviselő: Ha már a bizottság is érintve lett, mi azt nem szeretnénk, hogy egyszer
majd az országos holding benyújt ide egy 1 millió forintos számlát, a kettő közötti összegre, amiért
nem fizet, senki ezt szeretnénk elkerülni.
Máté Gábor polgármester: Össze akarjuk nézni, hogy mit vállalunk összegszerűen. Most egy
hónapunk van arra, hogy ezt tisztázzuk.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Tehát akkor a szerződés október 1-jén lép hatályba, kivéve a 10.
pontot, ami november 1-jén.
Dr. Koltainé Farkas Gabriella: Én úgy gondolom egyébként, hogy díjkedvezményt az
önkormányzat továbbra is adhat, és negyedévente amikor mi adatszolgáltatásba lejelentjük, hogy
milyen számlázandó költség tételek vannak, nekünk kell lejelenteni a holding felé, melyik lakosnak
mennyi összegű számlát kell kibocsátani, akkor mi elvileg ezeket a kedvezményeket is lejelentjük,
amit a holding nem a lakosságnak, hanem az önkormányzatnak számláz ki. Úgy kellene kialakítani
a rendszert, hogy amikor mi a holding felé jelentjük, hogy Pusztaszer felé mennyit kell kiszámlázni,
egyúttal elküldjük a pusztaszeri önkormányzatnak, hogy milyen számlát várhat a holdingtól és le is
tudja ellenőrizni tételesen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb esetleg a témához? Amennyiben nincs, aki
elfogadja a jelzett módosításokkal kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Képviselő-testület a következő döntést hozta:

80/2017.(IX.27.)Kt. határozat
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft-vel
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést köt a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
2017. október 1-jén kezdődő hatállyal (ettől eltérően a szerződés 10. pontjának 2017. november
1-jén történő hatályba lépésével) 5 év időtartamra, egyebekben az előterjesztés szerinti
tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Gyakorlatilag ezzel a fő témáinkat befejeztük, majd egy zárt ülés
következik, illetve a polgármester tájékoztatója, és kérdések, interpellációk vannak.
Dr. Koltainé Farkas Gabriella: Még lenne egy apró információm a zöld pályázattal kapcsolatban,
amit benyújtottunk azt az információt kaptam ma, záros határidőn belül le fognak jönni,
összehívják az önkormányzati csoportokat, akik egyben pályáztak és átbeszélik, hogy akkor ezek a
pályázatok melyik részben hogyan támogathatók. Utána, ha ez meg van és visszakaptuk, akkor mi
azonnal kidolgozzuk azt a fejlesztési tervet, ami a kormányrendeletnek a melléklete, benyújtjuk és
gyakorlatilag két hónapon belül döntés várható. Ha minden úgy történik, ahogy nekem megígérték,
akkor tavaszra olyan állapotba kerülhet a pályázat akár a zöld hulladékos edényzettel kapcsolatban
előrelépés is lehet. Ezt az ígéretet kaptam, gondoltam érdekelhet.
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen.

6. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, polgármester tájékoztatója két ülés közötti
időszak eseményeiről. Kemény volt a két ülés közötti időszak, a pályázati rendszer beindult és a
mérföldkövekhez kezdünk közeledni vagy már túl is léptünk bizonyos mérföldköveket. A
tapasztalat a következő nem csak Pusztaszer vonatkozásában, hanem megyeileg azt gondolom
biztos, de szerintem országosan is. annak következtében, hogy jelentős csúszások vannak a
pályázat beadása és a megfelelő döntések meghozatala között, eltelt mintegy két év. A mostani
megkért árajánlatok nem férnek bele azokba a pályázati keretekbe, amit a pályázaton nyertünk. A
sport és szabadidő központ létrehozására körülbelül ilyen 7-8 millió forintos plusz igény merülne
föl, a piacnál ilyen 3-4 millió forint körüli, ami nem fér bele a pályázati keretbe. A polgármesteri
hivatalnál nem tudjuk, pillanatnyilag hogy áll a dolog, rendszeresen kérdezzük a megyei kft-t, akik
a pályázatunkat irányítják és szervezik, hogy hol tartunk a dologban. Itt még van időnk egy hónap,
hogy ezek a különböző egyeztetések, ott még a tervezési szinten vagyunk. Próbáltunk mindenféle
okosságot kitalálni a tervezőkkel, esetleges kivitelezőkkel leülve. Valószínűleg a sportcentrumnál a
keret marad annyi, amennyi és ebből meg kell tudni oldani a dolgot. Lesz olyan vállalkozó talán,
aki ennek ellenére be tudja vállalni ezt a dolgot, ebben reménykedünk. Közbeszerzés kiírásra került
az most fog majd véglegesülni. A piac esetében már az árajánlatok bekérésre kerültek, egyik
árajánlat sem fogadható el, mert magasabbak az építési költségek, mint amennyi a pályázatban a
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tervezés folyamán a tervezői költségbecslés alapján alakult. Erre próbálunk különböző okosságokat
kitalálni, mi az, ami megtakarítható, hogyan tudjuk minél kevesebb plusz költséggel megoldani
ezeket a dolgokat. Volt egy olyan ötletünk, hogy a piac tetőburkolására felhasználjuk a kultúrházról
lebontott cserepet, ami egyébként teljesen jó állapotú. Ezzel gyakorlatilag ezt az összeget
kivehetjük a rendszerből. jelentős összeget tudunk ezzel megtakarítani. Találtunk még más
pontokon is olyan lehetőségeket, hogy esetleg a faszerkezetek festését megoldjuk önkormányzati
erővel. a cseréppel kapcsolatos ötletünket elő is vezettük a támogató hatóság felé és úgy tűnik,
hogy nem lehet. Ezzel kapcsolatban hétfőn be fogunk menni Szegedre és szermélyesen akarjuk
megtárgyalni. Én nem szívesen tennék olyan kompromisszumot, ami később a kivitelezés
minőségét jelentősen rontaná. Azt gondolom, hogy van az a kompromisszum, amin már nem lehet
túllépni. Próbáljuk ebbe az irányba szorítani a dolgokat. Beszéltem Henivel és gyakorlatilag a plusz
költségeket le tudjuk fedezni önerőből. Ezt próbáljuk minél kisebbre venni, minél többet
valahonnan beszerezni, vagy megoldani, de azt mondta, hogy nincs akadálya annak, hogy a
minőség megőrzése érdekében a pályázati összeghez hozzátegyünk önerőt. Amikor konkrét
információk lesznek, akkor én szeretném, ha a testület egy informális beszélgetésre összehívnánk,
és ott meghatároznánk az irányvonalat. Az egészségügyi intézményünknek a pályázata kicsit
lazább történet. A könyvtár átköltöztetésnek a lehetőségét elkezdtük kiépíteni. A Somogyi
Könyvtár képviselőit elhívtam, hogy nézzük meg a lehetséges alternatívákat és a parti iskola volt
szolgálati lakását találták a legmegfelelőbbnek. Ennek az átépítését el is kezdtük részben önerőből,
de nagy szerencsénkre kiírtak egy pályázatot, ami viszonylag egyszerű volt beadni, meg nem is
olyan veszélyes a dolog és nagyon ráilleszthető volt a könyvtár kiépítésére. Ez egy 1 millió 600
ezer forintos összeget lehetett megpályázni, ezt beadtuk és ebből a nyílászárókat, a padlózatot és
az akadálymentes megközelítését a bejáratnak tudjuk lefedezni. Sajnos a vizes blokk már nem fér
bele, azt meg fogjuk csinálni saját erőből majd. A régi fürdőszobából egy teakonyhát illetve a
belépő részen egy WC-t fogunk majd kialakítani. Ennek folyománya az, hogy beszéltünk arról, hogy
a Pusztabíró házára költsünk így vagy úgy dolgokat, nekem az a javaslatom, hogy egyelőre ezt
pihentessük, mert nem tudni, hogy a három pályázat a hivatal épület, a sportcentrum a piac
kérdése majd milyen önerőt fog majd igényelni, mennyit kell, majd beleáldozzunk. Én azt javaslom
a testületnek vagy kérnék arra engedélyt, hogy egyelőre a Pusztabíró házának még ne essünk
neki, ilyen formába, hanem várjuk meg, hogy áll ez a dolog. Egyébként nagyon szűk határidők
vannak, a sportcentrumnak jövő június végéig el kellene készülni, úgy terveztük, hogy a piac
december 31-ig elkészül. Az első mérföldkövünk passzolt is minden rendben van, de a második
mérföldkövet pontosan emiatt, hogy a bejövő árajánlatok a kivitelezésre magasabbak, mint a
pályázati összeg, ezért újra kellett indítani ezt a történetet és ezt még egyeztetnünk kell. A
közmunka program keretében elkészültek az eddig betervezett a támfalak a csapadékvezető árkok
mellet a Petőfi utcai és a Diófa utcai szakaszon, illetve itt még egy, ami összetört a Kossuth utcába
azt még újra fogjuk építeni. Az anyaggal úgy gazdálkodtunk, hogy még van jelentős cement és
sóder mennyiségünk, ezt a helyi járdáknak az építésére fogjuk fordítani. Elkezdték már a Dózsa
György utcai járdát a fiúk ott a tanító bácsi volt lakásáig egy 1 méter 20 cm széles járda építését
fogjuk jövő hét végére már befejezni. Van két olyan helyi lakos, akik vállalták azt, hogy a házuk
előtti járdát megépítenék és ezeket cementtel szoktuk ilyenkor támogatni. A Petőfi utcában és
Munkástelepen van két igény erre a dologra. A járda valamilyen módon kötődik a templomhoz is,
akkor beszélek mindjárt a templom kérdéséről is. vasárnap voltam a Szent Gellért zenei fesztivál
megnyitó koncertjén a Dómba és utána tudtam beszélgetni a megfelelő emberekkel. Pillanatnyilag
az építészeti tervek azok elkészültek, a tervezés jelenlegi fázisa az a szakipari tervek elkészítése.
Egyrészt az elektromos, a víz a különböző épület gépészeti berendezések vannak folyamatban és
ezeknek az egyeztetései, illetve vannak belső építészeti tervezések. Kovács Jenő nevű szobrász az,
aki az oltárnak a külső megjelenését tervezi. Én jeleztem, hogy a helyi kapacitásaink is vannak,
Tóth Pállal beszéltem, ő szívesen vállalná a színes ablakoknak a tervezését. Most ott tartunk
pillanatnyilag, hogy ezeket az altervezőket, ezeket a művész embereket, akik a megjelenést
fogják, majd produkálni össze kell majd hozni, hogy összehangoljuk az ő tevékenységüket és
munkáikat. Mivel a bizottsági ülésen felmerült a malom kérdése, ezért reagálnék rá minden
képpen. Sajnos a malom nem úgy üzemel, mint ahogy elképzeltük, bár a remény nem veszett el a
mai napig se. A Násztor József időnként nem kellő fegyelemmel szervezi a dolgait maga körül. a
mai napig nem sikerült az elektromos áramot bekötni ebbe az épületbe. Az én kérdésemre mondta,
hogy most talált egy olyan partner befektetőt, aki ezt az egész épület energetikai rendszert
leszervezi és megcsinálja, nagyon örülnék neki, ha így lenne. Pillanatnyilag az üzemeltetés az áram
hiányában nem tud folyni, ennek egy előnye van, hogy a dolgozókat sem kell kifizetnie. Reméljük,
hogy ez majd alakulni fog. a következőkben két rendezvény előtt állunk a faluban, mindenkit
nagyon szívesen látunk. Egyrészt lesz most a hétvégén a Pálya Sörözőnél a hagyományos
nyolcadik pörkölt főzőverseny, amibe az önkormányzat nyújt segítséget a Paliéknak úgy a
szervezésben, mint egy kis anyagi hozzájárulást is teszünk. Ugyanez mondható el az egy héttel
utána következő szüreti bálra, hatalmas készülődés van a Lovas Egyesület a szülők és az
önkormányzat közös szervezésében azt gondolom elég nagy érdeklődéssel, reméljük, hogy az
időjárás ezt a sátras dolgot nem fogja nagyon tönkretenni. Nagyon jó a szomszéd településekkel az
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Kiindulási adatok, a jelenlegi helyzet bemutatása
Előzmények

Pusztaszer Község Csongrád megyében, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet szélén, Ópusztaszertől északnyugatra fekszik. Pusztaszer település önkormányzata, a település környezeti minőségének javítása, és
az infrastruktúra fejlesztése céljából, a keletkező kommunális szennyvizeinek ártalommentes tisztítását
és elhelyezését tervezi. Ennek kapcsán készítette el a Települési Szennyvízkezelési Programját.
Az Önkormányzatnak, illetve a település lakosságának, saját forrás, belátható időn belül, nem fog rendelkezésre állni a tervezett szennyvíz-beruházás megvalósításához, így a kitűzött cél eléréséhez állami
támogatásra van szükség.

1.2 A kérelmező adatai
A kérelmező neve:
Székhelye:
Képviseli:

Pusztaszer Község Önkormányzata
6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.
Máté Gábor polgármester

1.3 A szennyvízkezelési program célja
A térségben a szippantással elszállított szennyvíz (TFH) mennyisége, a keletkezett szennyvíz kb. 10 %a. Ilyen szennyvízelszállítás mellett a házi szikkasztók szennyvízzel terhelik a település alatti talajt, a
talajvizet és – közvetve, vagy közvetlenül - az élővízfolyásokat is.
Az állandóan a talajba szivárgó, kezeletlen szennyvíz (a talajban lejátszódó mikrobiális lebontási folyamatok eredményeként elsősorban nitráttal) a környezetet tartósan szennyezi, és a talajviszonyoktól
függő sebességgel a mélyebb rétegekbe szivárogva az ivóvízbázist is veszélyeztetheti. A kezeletlen
szennyvíz humánpatogén baktérium és vírus (pl. Coli, Salmonella, Hepatitis-B) tartalma miatt közegészségügyi veszélyek forrása lehet.
A szennyvízkezelési program célja: Az egyedi szennyvízelhelyezés alkalmazhatóságának vizsgálata
gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok alapján, valamint a felszín alatti vizek mennyiségi és
minőségi állapotváltozásainak nyomon követésére alkalmas települési monitoring hálózat meghatározása.

1.4 A település társadalmi, gazdasági és szociális jellemzői
Pusztaszer település a Dél-alföldi régióban, Csongrád megyében található. A Kisteleki járás tagja. A
település a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.
Régió
Megye
Járás

Neve :
Neve :
Neve :
Neve :
Lakosság száma:

Település
Érintett Vízügyi és
vízvédelmi hatóság
Érintett Vízügyi
Igazgatóság

Neve:
Neve:

Dél-alföldi
Csongrád
Kistelek
Pusztaszer
1385 fő
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság

Statisztikai adatok - Pusztaszer (2015.12.)
Lakónépesség

Lakások

Területnagyság
(km²)

Népsűrűség
(fő/km²)

1385

752

48,92

28,31

Átlagos lakosság szám ingatlanonként:
Lakósűrűség:
Lakássűrűség:

1,84 fő/ingatlan
28,31 fő/km2
15,37 lakás/km2
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1.5 Térségi jellemzők
A térségben levő településeken - ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki - a keletkezett szennyvizeket az erre a célra kialakított gyűjtőkben helyezik el, majd a környező települések szennyvíztelepeire, vagy a kijelölt községi tisztítókba szállítják. Bizonyos esetekben a szerződéssel nem rendelkező
feketén szállító szippantó vállalkozók a környező vízfolyásokban vagy erdős területeken helyezi azt el,
ezáltal szennyezve a környezetet. A településen bevett szokás a keletkezett szennyvizek búvárszivatytyúval a kertekbe történő kilocsolása.
A kialakított szennyvízgyűjtők nagyobb része az 1960-80-es években épült, így azok nem vízzáróak,
ennek következtében az összegyűjtött szennyvíz az altalajban kerül elszikkasztásra, ami jelentős károsító hatást fejthet ki a felszín alatti vízkészletre.
A település közelében elkészült és üzemelő szennyvízcsatorna hálózat Kistelek és Ópusztaszer településeken van. A Kisteleki szennyvíztisztító telep kapacitása 800 m3/nap 8470 LE, nem rendelkezik szabad kapacitással és a bővítési lehetőség sem adott. Kistelek város távolsága 10 km. Az Ópusztaszeri
szennyvíztisztító telep kapacitása 310 m3/nap 3116 LE, minimális szabad kapacitással rendelkezik,
bővítési lehetőség adott. Ópusztaszer település távolsága 9 km.

1.6 Helyi jellemzők
1.6.1 Vízellátás
Pusztaszer község közüzemű vízellátását az önkormányzati vízmű biztosítja.
A rendszer vízbázisát 2 db mélyfuratú kút képezi, melyek mindegyike Pusztaszer területén találhatók.
A település vízfogyasztása a magyarországi tendenciáknak megfelelően valamivel magasabb a tervezések során számításba vett fajlagos értékeknél, azonban a meglevő vízbázis a távlati vízszükséglet biztosítására is alkalmas. A település éves ivóvízfogyasztása ~38.885 m3/év.
1.6.2 Nem közművel összegyűjtött kommunális szennyvíz (TFH) kezelése
Pusztaszer község közüzemű csatornahálózattal nem rendelkezik. A lakóingatlanokban, illetve a közintézményekben keletkező szennyvíz elhelyezése telekhatáron belül épített közműpótló berendezésekben
történik.
Az egyedi tároló berendezések vízzárósága és állapota nem került felmérésre, így elképzelhető hogy a
több tíz évvel ezelőtt épült berendezések nem vízzáróak, azokból a szennyvíz egy része a talajba szivárog, ezzel környezetszennyezést okozva.
1.6.3 Csapadékvíz-elvezetés:
A községben a keletkező csapadékvizeket nyílt árkokkal vezetik a befogadóig. Az árkok keresztmetszete általában megfelelő, karbantartásuk rendszeres.
1.6.4 Villamosenergia-ellátás:
A villamos energia-ellátás jelenleg megoldott, a jelentkező kisebb energia-igények ellátása a hálózatra
csatlakozással biztosítható.
1.6.5 Gázellátás:
A településen a földgáz vezetékes hálózat került kiépítésre.
1.6.6 Demográfia:
A település népességszáma a 2000-es évektől kezdve folyamatosan csökken. Az országos tendencia
alapján hosszú távon a népesség fogyása várható. A település lakosságszáma 2015. december 31-ei
KSH adat alapján 1385 fő.
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1.6.7 Gazdaság
Önkormányzati és egyéb közfeladatot ellátó intézmények és vonzáskörzetük (helyi, térségi jelentőség) várható tendenciák:
Pusztaszernek nincs önálló polgármesteri hivatala. A település a Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozik, Csengele központtal. A település alapfokú intézményekkel részben ellátott: általános iskola, óvoda, művelődési ház, posta, teleház (könyvtár, klubhelyiségek, internetszoba), gyógyszertár működik, orvosi és fogorvosi ellátás biztosított.
A területen jelen lévő gazdasági tevékenységek, ezek által előállított érték, munkahelyek száma,
várható tendenciák:
A község területén alapvető gazdasági tevékenység a mezőgazdasági növénytermesztés és az állattenyésztés (elsősorban baromfi és marha).
Alacsony foglalkoztatású, ipari jellegű kisvállalkozások találhatók még meg a települése, melyek tevékenységi köre változatos.
Kulturális örökség:
A település területén található régészeti lelőhelyeket a Helyi Építési Szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.
A lakónépesség:
A település népességszáma a 2000-es évektől kezdve folyamatosan csökken. Az országos tendencia
alapján hosszú távon a népesség fogyása várható. A település lakosságszáma 2015. december 31-ei
KSH adat alapján 1385 fő.
Munkanélküliségi adatok:
A végzettségek vizsgálva Pusztaszer esetében elmondható, hogy főként az általános iskolát végzettek
és a szakmunkás végzettségűek körében átlagos a munkanélküliek aránya. Korcsoportok szerinti bontásban, a községben a 40-50 éveseket érinti legerősebben a munkanélküliség. Az állandó segélyben
részesülők száma a településen: 33 fő.
A fejlesztéssel érintett területen működő vállalkozások száma, mérete, jellemzése:
A működő vállalkozások számát tekintve azt látjuk, hogy a gazdasági társaságok száma 26 az egyéni
vállalkozások száma 51. Nagy részük a kereskedelmi szolgáltatást nyújtanak (pl. őstermelő, falusi túrizmus, élelmiszer feldolgozás, bútorgyártás).
Tekintve a gazdasági aktivitást a településen az átlagos jövedelmek valamivel a megyei átlag alatt találhatók. A jobban kereső családok tagjai az ingázók között találhatók. A megyei átlagjövedelem átlagosnak mondható, a régió többi megyéjéhez viszonyítva, melyet az alábbi térkép szemléltet.

1. ábra Havi bruttó átlagkeresetek Magyarország megyéiben 2008. év (Ft/fő,hó)
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A terület gazdasági aktivitása és a rendszerváltás utáni térségi változások okán a munkanélküliség aránya a településen a következőképp alakult: Pusztaszer aktív lakosságának 6,6%-a keres munkát.

1.7 A község környezetének leírása
Magyarország kistájainak katasztere I. II. [4] alapján a község 1.2.15 jelzőszámú DOROZSMAMAJSAI HOMOKHÁT kistájba sorolható. A kistáj Bács-Kiskun és Csongrád megyében helyezkedik
el. Területe 1687 km2 (a középtáj 22,6%-a, a nagytáj 3,3%-a).
Domborzati adatok. A kistáj tszf-i magassága 83,3 és142,5 m közötti, felszínének több mint 3/4-e enyhén hullámos síkság, közel 1/4-én ÉNy-DK-i csapású, hosszanti, elgátolt medencék találhatók. A szélhordta homokkal fedett egykori hordalékkúpsíkság vertikális felszabdaltsága kicsi (az átlagos relatív
relief kevéssel 2 m/km2 alatti), a magasabb értékek (4-8 m/km2) a D-i részekre jellemzőek. A táj egyhangúságát a szabályosan ÉNy-DK-i csapású, a Tisza völgyéig kifutó hosszanti, enyhe mélyedések
mésziszapos és szikes laposai teszik kissé változatossá. A lepelhomok helyenként a réti mészköves,
mésziszapos alapzatú, mélyebb fekvésű felszíneket is beborítja. A horizontális felszabdaltság értéke
alacsony: 0,5 km/km2 alatti.
Éghajlat. Meleg-száraz terület, de a Ny-i részek közel vannak a meleg-mérsékelten száraz éghajlathoz.
A napsütéses órák évi összege 2030-2050 közötti; nyáron valamivel több, mint 800, télen pedig 190200 napos óra valószínű. A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,5-10,7 °C, ill. 17,5 °C. A
napi középhőmérséklet ápr. 1-3. és okt. 20. között, 198-201 napon át 10 °C fölött van. ÉNy-on ápr. 1.
és okt. 25., máshol ápr. 5-8. és okt. 25. körüli időpontok között nem várhatók fagyok. így a fagymentes
időszak ÉNy-on 205 nap, D-en, DK-en 198-200 nap. A legmelegebb nyári max. hőmérsékletek átlaga
kevéssel 34,0 °C fölötti, míg a leghidegebb téli napok min. hőmérsékleteinek a sokévi átlaga -16,0 és 16,5 °C közötti. Az évi csapadékösszeg a táj nagy részén 550-580 mm, de K-en csak 520 mm körüli, a
Ny-i részen közel 600 mm. A vegetációs időszak csapadéka 310-330 mm, de Ny-on kevéssel meghaladja a 330 mm-t. Egy nap alatt 107 mm csapadék volt a legtöbb; az észlelés helye Kistelek és
Kiskunmajsa. A hótakarós napok átlagos száma 30-32, az átlagos maximális hóvastagság 18-20 cm. Az
ariditási index 1,20 és 1,25 közötti, de K-en 1,30 körüli, Ny-on pedig 1,17. Sorrendben az É-i, az ÉNy-i
és a DK-i a három leggyakoribb szélirány, az átlagos szélsebesség megközelíti a 3 m/s-ot. A Ny-i részek kivételével csak a hőigényes és kis vízigényű szántóföldi és kertészeti növényeknek megfelelő az
éghajlat.
Vízrajz. A Tiszához ÉNy-DK-i irányban egymással párhuzamosan számos csatorna vezeti le az időszakos belvizeket. Nevezetesebbek: Dongér (84 km, 1672 km2, csak a jobb oldali vízgyűjtője tartozik ide),
Fehértó-Majsai-főcsatorna (40 km, 231 km2), Dorozsma-Majsai-főcsatorna (43 km, 334 km2),
Domaszéki-főcsatorna (34 km, 138 km2), Sziksóstói-Paphalmi-főcsatorna (45 km, 315 km2) és a
Köröséri-főcsatorna (77 km, 805 km2) hazai részének (48 km, 348 km2) a bal parti része. Egészében
száraz, vízhiányos terület. Az időszakosan jelentékeny mennyiségű vizet vezető főcsatornákról csak
gyér vízjárási adatok vannak. így pl. a Dong-ér árvize Baksnál elérheti a 30 m3/s-ot, a DorozsmaMajsai-főcsatornáé torkolatánál a 12 m3/s-ot, a Paphalmifőcsatornáé a 3 m3/s-ot, a Körösérifőcsatornáé a határnál az 1,5 m3/s-ot. Az ilyen „nagy" vízhozamokra többnyire nyár elején van kilátás,
máskor vizük is alig van. Az időszakos belvizeket mintegy 1000 km-es csatornahálózat gyűjti össze. A
vízminőség általában II. osztályú. A kistájnak mintegy 14, többé-kevésbé állandó vizű tava van, együtt
310 ha felszínnel. Közülük
a mórahalmi Nagyszéksós-tó 99 ha, a Madarásztó 37 ha, a forráskúti Őszeszék 50 ha területű. A 2 tározó egyike a Maty-ér (70 ha), a másik a Dong-ér mellett létesült Harka-tó (152 ha). A „talajvíz" szintje
az utóbbi évtizedekben érzékelhetően süllyedt. Mennyisége nem számottevő. Kémiai jellege főleg kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos, de pl. Kömpöc és Kiskunmajsa között nátriumos is. A kistáj É-i
felén a vízkeménység 15-25 nk°, de D-en 25 nk° felett van. A szulfáttartalom 60-300 mg/1 között ingadozik.
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Földtani adottságok. A kistáj talajainak mintegy 2/3-a homokon képződött. A futóhomok (20%), a
humuszos homok (36%) és a csernozjom jellegű homoktalaj (9%) a táj talajainak 65%-át alkotja. Csupán a humuszban gazdagabb humuszos és csernozjom jellegű homoktalajú területeket művelik, amelyek gyenge (int. 25-50) talajminőségi kategóriákba tartoznak. Szántóként (25,60,60%), szőlőként (5, 5,
5%) és legelőként (15, 10, 20%) hasznosíthatók. A magasabb térszínek löszös alapkőzetű, mélyben sós
alföldi mészlepedékes és réti csernozjom talajainak kis területű foltjai, a csemozjom talajok (<1%) 75,
50 és 15%-a legelőként hasznosítható. E talajok termékenysége az 55-80 (int.) talajminőségi kategóriákba sorolható, így a nem legelőként hasznosított területek szántóként művelhetők. A homok vagy löszös homok alapkőzetű réti talajok (12%) a lápos réti talajokkal (2%) együtt a 30-55 (int.) talajminőségi kategóriába tartoznak. Rétként (65%), láprétként (10%) hasznosíthatók. Szántóként a réti talajok kb.
30%-a, ligeterdőként pedig 5%-a hasznosulhat. A löszös alapkőzetű szikes talajok a kistáj területének
19%-át teszik ki. A terméketlen szoloncsák-szolonyec talajok a szikes talajok 5%-át adják. A
szolonyeces réti talajok termékenységi besorolása gyenge (ext. 50); 75%-uk szikes legelőként hasznosítható.
Növényzet A kistáj a Kiskunsági-homokhát K-i lejtőjén, annak regionális kiáramlási zónájában található, de lokális beszivárgási területek is előfordulnak itt. A terület potenciális vegetációja erdőssztyep
jellegű. A művelésre alkalmas, magasabb fekvésű területeket (kb. 70%) szinte teljes egészében feltörték, K-en szántókat, gyümölcsösöket, Ny-abbra inkább erdőültetvényeket létesítettek.

1.8 A község jelenlegi szennyvízkezelése
Pusztaszer községben csatornázás, szennyvízkezelés nincs. Aknák állapotáról nem készült felmérés,
de ezek nagy része nem szivárgásmentes. Az így összegyűjtött – az aknák résein a talajba át nem szivárgott – maradék TFH -t szippantós kocsival időszakonként elszállíttatják.
Az önkormányzat nem rendelkezik értékelhető adatokkal az elszállított TFH mennyiségéről. Feltételezésünk szerint a keletkezett szennyvíz kb. 10%-a kerül elszállításra.

1.9 A keletkező szennyvíz mennyisége
A település területén a KSH adatai szerint 752 db ingatlan található, 591-ben (ebből külterületen: 39
db) van vezetékes víz, továbbá 68 db külterületi ingatlanon egyedileg oldották meg a vízellátást. A településfejlesztési koncepció szerint a lakások minőségi fejlesztése mellett stagnálás várható, az üres
lakások viszont egyre kelendőbbek, összefüggésben a beköltözésekkel, illetve a fiatalok önálló lakáshoz jutási igényeivel.
A lakossági ivóvízfogyasztás
A településen vezetékes ivóvízellátás van. Az ellátottság közel 73 %.
A község átlagos vezetékes víz felhasználása a jelenlegi rákötés mellett:
1. táblázat
Lakossági vízfogyasztás

Mennyiség

Mértékegység

2015 évben

38 885,0

m3/év

Napi átlag fogyasztás:
1 főre jutó napi átlag fogyasztás:

106,53

m3/d

76,92

l/fő

A kommunális szennyvíz
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A lakossági ivóvízfogyasztásból becsült kommunális jellegű szennyvízkibocsátás mennyiségét, mint
tervezési alapadatot, az alábbiak szerint határoztuk meg:
A létesítendő szennyvíztisztító telepeket a napi átlag vízfogyasztásra, illetve napi csúcsfogyasztásra,
mint szélső értékre kell tervezni.
A méretezést a napi csúcsfogyasztás alapján végezzük. Az MSZ 10.167 előírásai szerint a keletkező
szennyvízmennyiség megállapításánál a következő módosító tényezőket kell figyelembe venni:
- létszámnövekedés szerint stagnáló település esetén a szorzó: 1,0 (1.6 pont),
- szabálytalan csapadékvíz bekötésből származó többlet vízhozam: + 10 % (1.7.2 pont)
- a kistelepülésen az elhasznált víz kb. 80-90 %-ból keletkezik szennyvíz.
A fentieket figyelembe véve a Qd = 100,0 m3/d szennyvízmennyiséget választjuk tervezési alapadatként.
A tervezés alapjául számításba vehető lakosegyenérték (LE) és a kommunális szennyvízkibocsátás:
2. táblázat
Szennyvíz

Megnevezés

LE

Pusztaszer belterület
Pusztaszer külterület

977
408

m3/d
70,5
29,5

Összesen

1385

100,0

1.10 A keletkező szennyvíz várható minősége:
A keletkező szennyvíz minőségét mért adatok alapján, vagy azok híján becsléssel, illetve normatívák
alapján lehet meghatározni (ATV-DVWK-A 131E szabvány).
A községben keletkező szennyvíz tipikusan háztartási jellegű. Nagyobb mennyiségű szennyvíz a községben működő zöldségszárító üzemben keletkezik, aminek jelentős a mosóvíz felhasználása.
Amennyiben a település területén olyan üzem épül, melynek tevékenysége során ipari szennyvíz keletkezik, az a községi csatornába csak megfelelő előtisztítás után vezethető be.
A lakossági szennyező kibocsátás, normatív értékei:
3. táblázat
Szennyező anyagok
BOI5
KOI
Lebegő anyag
TKN
P összes
Coli (MPM/100ml)

g/fő/d
60
120
70
11,0
1,8
107

A nyers kommunális szennyvíz becsült összetétele:
Szennyező anyagok
BOI5
KOI
Lebegőanyag
TKN
P összes

4. táblázat
Szennyező-anyag
koncentráció
mg/l
600,0
1200,0
700,0
110,0
18,0
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107

Coli (MPM/100ml)

1.11 Illeszkedés az országos, a regionális és a helyi igényekhez
A jelenlegi szennyvízkezelési gyakorlat megszüntetését biztosító új szennyvízkezelési rendszer meghatározásához vizsgálni szükséges, hogy az országos, illetve a helyi szabályozásokhoz milyen mértékben
illeszkednek a kitűzött célok.
1.11.1 Illeszkedés az országos szabályozásokhoz
• Sérülékeny vízbázisok védőterületei (123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján)
Pusztaszer közigazgatási területét nem érinti védendő vízbázis kijelölt, vagy kijelölés alatt lévő védőterülete.
• Felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség
védelmi területeken lévő települések a (27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet alapján)
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről 2. sz. melléklet a felszín alatti
víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása 7/2005.(III. 1.) KvVM rendelettel módosított
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet alapján: a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
Melléklet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez
Felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések:

Település

Fokozottan
érzékeny

Pusztaszer

x

Érzékeny

5. táblázat
Kiemelten
Kevésbé érzéérzékeny
f.a.
keny
terület

2. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez
Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása
1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület
a) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek – külön
jogszabály szerint – kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi határozattal
kijelölt hidrogeológiai védőterületei.
b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit,
mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.
c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek
mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint288 regisztrált természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25–1,0 km közötti övezete is.
d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei.
A 219/2004. (VII. 21.) a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet, A minőségi védelem
10. § (1) paragrafusa: a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére
vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység (2)
bekezdése szerint: Tilos - a (3) és (4) bekezdésekben foglalt kivételektől eltekintve
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a) az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak
ad) a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése, kivéve egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel tisztított háztartási szennyvíz bevezetésének a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott eseteit.
• Magas talajvíz-állású területek:
A 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” jogszabály 2.§-ának
19. pontja alapján magas talajvízállású terület: az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított legmagasabb szintje 1,5 méter felett van.
A jogszabály 20. §-ának c) pontja alapján az egyedi szennyvízelhelyezés módjának alkalmazhatóságát vizsgálni kell, ha a település közigazgatási területén a felszín alatti vizek minősége szempontjából
fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású terület fordul elő.
A (5) pont szerint: A vízügyi hatóság a vízjogi engedélyezési eljárás során egy adott lehatárolt terület
tekintetében a magas talajvízállású területi minősítéstől eltérhet, ha azt az abban érdekelt által végzett,
vagy végeztetett részletes vizsgálat alátámasztja.
A jogszabály 25. §-ának (2) pontja alapján: Egyedi szennyvízkezelő létesítményt bármely területen
történő programszerű telepítés esetén, illetve egyedi szennyvízkezelő berendezést a felszín alatti vizek
minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni, ha a települési önkormányzat által elfogadott és a vízügyi hatóság
által jóváhagyott települési szennyvízkezelési program ezt lehetővé teszi.
A 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi
alapon történő besorolásáról, mely szerint az érintett települése a nem veszélyeztetett kategóriába
tartozik.
A magas talajvízállású területeket a talajmechanikai vizsgálatok, illetve az önkormányzat többéves tapasztalatai alapján határoztuk meg Pusztaszer belterületén:
A talajvíz-mérési adatok szerint, a település teljes belterülete magas talajvíz-állású terület (a talajvíz
szintje 1,0-1,5 m). (lásd: a mellékelt térképen) A település egészén mért talajvízszint mindenhol legalább 0,5 m alatti, a domborzattól függően, van ahol eléri a 1,0 m-t.
• Érzékeny felszíni vizek és egyéb védett területek befogadói
A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni
vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szól.
A település közelében folyik a Dong-éri-főcsatorna alsó (VOR kód: AEP432), mely Magyarország állandó és időszakos vízfolyásait bemutató térkép alapján időszakos vízfolyásnak minősül.
A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt felszíni vizeket "érzékeny felszíni víznek" jelölték ki. Az
érzékeny felszíni vízként kijelölt vizek vízgyűjtő területét a 2. számú mellékletben felsorolt települések
külterületi határai határozzák meg. A rendelet szerint Pusztaszer település nem tartozik a rendelet mellékletében felsorolt települések közé, így nem jelölték ki az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területei
közé.
Pusztaszer belterületi fejlesztése által érintett víztestek:
Tisza részvízgyűjtő
Alsó-Tisza jobb part alegység
Felszíni víztestek:
Dong-éri-főcsatorna alsó (VOR kód: AEP432)
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időszakos vízszállítású
természetes vízfolyás
erősen módosított
síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű
15,28 km hosszú
állapota:
o biológiai elemek szerinti állapot gyenge;
o fizikai-kémiai elemek szerinti állapot mérsékelt;
o specifikus szennyezők szerinti állapot nem jó;
o hidromorfológiai elemek szerinti állapot jó;
o ökológiai minősítés gyenge;
o kémiai állapot jó.

Vízhozam adatok:
6. táblázat
Víztest neve: Dong-éri-főcsatorna alsó
Víztest kód: AEP432
Vízfolyás hossza
[km]

Szélesség leggyakoribb vízhozamnál [m]

Mélység (leggyakoribb vízhozamnál) [m]

Esés leggyakoribb
vízhozamnál [‰]

Szelvény középsebesség leggyakoribb vízhozamnál
[m/s]

15,28

110

0,9

0,24

0,007

Teljes
vízgyűjtő-méret
[km2]

Sokéves
középvízhozam a
teljes vízgyűjtőn
(1971-2000)
[m3/s]

Leggyakoribb
vízhozam a teljes
vízgyűjtőn (19812010)
[m3/s]

Augusztusi 80%os vízhozam a
teljes vízgyűjtőn
(1981-2010)
[m3/s]

Ökológiai kisvíz a
teljes vízgyűjtőn
[m3/s]

1527

0,859

0,655

0,045

0,024

Sokéves fajlagos
lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn
(1971-2000)
[l/s/km2]

Leggyakoribb
vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn
(1981-2010)
[m3/s]

0,950

0,000

Víztest átlagos
Sokéves
Víztest
közvetlen vízgyűjközépvízhozam a
közvetlen vízgyűj- tő-mérete összetett
közvetlen vízgyűjtő-méret
vízfolyás víztestőn (1971-2000)
[km2]
teknél
[m3/s]
[km2]
1

0,001

Leggyakoribb
Augusztusi 80%fajlagos lefolyás a
os vízhozam a
közvetlen vízgyűj- közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010)
tőn (1981-2010)
[l/s/km2]
[m3/s]
0,067

0,000

Augusztusi 80%Ökológiai kisvízos fajlagos lefo- Ökológiai kisvíz a
hez tartozó fajlalyás a közvetlen közvetlen vízgyűjgos lefolyás a közvízgyűjtőn (1981tőn
vetlen vízgyűjtőn
2010)
[m3/s]
[l/s/km2]
[l/s/km2]
0,000

• Ár- és belvízveszélyeztetettség
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A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló, 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM együttes rendelet erősen, közepesen és enyhén veszélyeztetett kategóriákba sorolja a településeket. Pusztaszer nem szerepel a rendeletben.
• Az érzékeny természeti területek
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes
rendelettel megjelölt érzékeny természeti területek (a továbbiakban: ÉTT) bevezetésének célja a természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási módok
megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését. E rendelet szerint Pusztaszer nem szerepel az érzékeny természeti területek között.
• 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről.
Pusztaszer település közigazgatási területét hidrológiai védőövezet nem érinti.
• 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
III. FEJEZET SZENNYVÍZELVEZETÉS, -TISZTÍTÁS ÉS –ELHELYEZÉS,
13. Egyedi szennyvízkezelés
25. § (1) A talaj adottságainak, a felszín alatti víz mélységének és a települési szennyvíz mennyiségének figyelembevételével méretezett, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény és az
egyedi szennyvízkezelő berendezés (a továbbiakban együttesen: egyedi szennyvízkezelő létesítmény) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletnek, valamint e §-ban
és a 26. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően létesíthető.
(2) Egyedi szennyvízkezelő létesítményt bármely területen történő programszerű telepítés esetén, illetve egyedi szennyvízkezelő berendezést a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan
érzékeny vagy magas talajvízállású területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni,
ha a települési önkormányzat által elfogadott és a vízügyi hatóság által jóváhagyott települési
szennyvízkezelési program ezt lehetővé teszi.
(3) Tilos egyedi szennyvízkezelő berendezést létesíteni a fokozottan érzékeny területek közül azokon a
a) karsztos területeken, ahol a felszín alatti víztest nem éri el a jó kémiai állapotot vagy a települési
szennyvízkezelési program szerint nem a legalacsonyabb sérülékenységi kategóriába tartozik, vagy
b) területeken, ahol a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet a szennyvíz szikkasztását tiltja.
Pusztaszer település e rendelet 2. sz. melléklete szerint érzékeny területen helyezkedik el. A víztest
kémiai vizsgálatának eredményeit a 4. pontban részletezzük.
• 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméről, amely a 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletet váltotta fel. A rendelet célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévő nitrátszennyezettségének csökkentése. A rendelet hatálya a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint ezzel összefüggésben a mezőgazdasági tevékenységekre és a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra terjed ki. A MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) szerinti fizikai blokkok szint-
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jén közzétett, a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. sz. mellékletében szereplő blokkok szerint Pusztaszer település teljes belterülete nitrátérzékeny területen fekszik.
• 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről. A rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területek hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt jelentőségű közösségi
élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása.
A 14/2010. KvVM rendelet értelmében (V.11.) Natura 2000 területek a község belterületét nem
érintik. A külterületen kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület az alábbi helyrajzi számok
alatt található: 0104, 0104, 0105/3, 0105/5, 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 0105/15, 0105/19, 0105/20, 0105/21,
0105/22, 0105/23, 0105/24, 0105/25, 0105/26, 0105/27, 0105/28, 0105/29, 0105/30, 0105/31, 0105/33, 0105/34,
0105/35, 0105/36, 0105/37, 0105/39, 0105/41, 0105/42, 0105/43, 0105/44, 0105/45, 0105/50, 0105/51, 0105/52,
0105/53, 0106, 0107/2, 0107/3, 0107/4, 0107/6, 0107/7, 0107/11, 0107/12, 0107/13, 0107/14, 0107/15, 0107/16,
0107/17, 0107/19, 0107/20, 0107/21, 0107/22, 0107/23, 0107/24, 0107/26, 0107/27, 0107/28, 0108, 0109, 0110,
0111/2, 0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13, 0111/14, 0111/15,
0111/16, 0111/17, 0111/19, 0111/21, 0111/22, 0111/23, 0111/24, 0111/25, 0111/26, 0111/27, 0111/28, 0111/29,
0112, 0113, 0114/2, 0114/3, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0115, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/8, 0116/9,
0116/10, 0117, 0118/1, 0118/2, 0118/4, 0118/5, 0118/6, 0118/7, 0118/8, 0119, 0120/2, 0120/3, 0120/4, 0120/5, 0120/7,
0120/8, 0120/9, 0120/10, 0120/11, 0121, 0122/3, 0122/4, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0122/8, 0122/9, 0122/10, 0122/11,
0122/12, 0122/13, 0122/14, 0122/15, 0122/16, 0122/17, 0123, 0124/1, 0124/3, 0124/4, 0124/5, 0124/6, 0124/7, 0124/8,
0124/9, 0124/10, 0124/11, 0124/12, 0124/13, 0125, 0126, 0127/2, 0127/3, 0127/4, 0127/6, 0127/7, 0127/8, 0127/9,
0127/10, 0127/11, 0128, 0129, 0130/2, 0130/3, 0130/4, 0130/5, 0130/9, 0130/10, 0130/11, 0130/15, 0130/22, 0130/23,
0130/24, 0130/25, 0130/26, 0131, 0132/4, 0132/5, 0132/6, 0132/8, 0132/9, 0133, 0134/2, 0134/3, 0134/5, 0134/6,
0134/7, 0134/8, 0135/2, 0135/4, 0135/5, 0135/6, 0135/7, 0135/8, 0135/9, 0135/10, 0135/12, 0135/15, 0135/16, 0135/18,
0135/19, 0135/20, 0135/24, 0135/25, 0135/26, 0135/27, 0135/28, 0135/29, 0135/30, 0135/32, 0135/33, 0135/34,
0135/36, 0135/38, 0135/39, 0135/40, 0135/41, 0135/42, 0135/43, 0135/44, 0135/45, 0135/46, 0135/47, 0135/48,
0135/49, 0135/50, 0135/51, 0135/52, 0137/2, 0137/3, 0137/4, 0137/5, 0137/6, 0137/7, 0137/8, 0137/9, 0137/10,
0137/11, 0137/12, 0137/13, 0137/14, 0138, 0142/3, 0142/4, 0142/5, 0142/6, 0143, 0144/1, 0144/2, 0145/2, 0145/3,
0145/4, 0145/5, 0145/6, 0145/7, 0145/8, 0145/9, 0145/10, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 0145/15, 0145/17,
0145/19, 0145/22, 0145/27, 0145/28, 0145/29, 0145/30, 0145/33, 0145/34, 0145/35, 0145/36, 0145/37, 0145/38,
0145/39, 0145/40, 0145/41, 0145/42, 0145/43, 0145/44, 0145/45, 0145/46, 0145/47, 0145/48, 0145/49, 0145/50,
0145/51, 0145/52, 0145/53, 0145/54, 0145/56, 0145/57, 0145/58, 0145/59, 0145/60, 0145/61, 0145/62, 0145/63,
0145/64, 0145/65, 0145/66, 0145/67, 0145/68, 0145/69, 0145/70, 0145/71, 0145/72, 0145/73, 0145/74, 0145/75,
0145/76, 0146, 0147, 0148, 0149/2, 0149/4, 0149/6, 0149/7, 0149/9, 0149/11, 0149/12, 0149/17, 0149/24,
0149/28, 0149/29, 0149/31, 0149/32, 0149/33, 0149/34, 0149/35, 0149/37, 0149/38, 0149/39, 0149/40, 0149/42,
0149/43, 0149/44, 0149/45, 0149/46, 0149/47, 0149/48, 0149/49, 0149/50, 0149/51, 0149/52, 0149/53, 0149/54,
0149/55, 0149/56, 0149/57, 0149/58, 0149/59, 0149/60, 0149/62, 0149/63, 0149/64, 0149/66, 0149/68, 0149/69,
0149/70, 0149/72, 0149/73, 0149/74, 0149/75, 0149/76, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155/3, 0155/4, 0155/5, 0155/6,
0155/7, 0155/8, 0155/9, 0155/10, 0155/14, 0155/15, 0155/16, 0155/17, 0155/18, 0155/19, 0155/20, 0155/21,
0155/22, 0155/23, 0156, 0157/2, 0157/3, 0157/5, 0157/7, 0157/8, 0157/9, 0157/10, 0157/11, 0157/12, 0158,
0159, 0159, 0205/3, 0205/4, 0205/5, 0205/6, 0205/7, 0205/10, 0205/11, 0205/12, 0205/13, 0205/14, 0205/15,
0205/16, 0205/17, 0205/18, 0205/19, 0205/20, 0205/21, 0205/22, 0205/23, 0205/24, 0205/25, 0205/26, 0205/27,
0205/28, 0205/29, 0205/30, 0205/31, 0207/3, 0207/6, 0207/8, 0208/2, 0209/3, 0209/5, 0209/6, 0209/7, 0209/8, 0210,
0211, 0212, 0213/1, 0214, 0215/2, 0215/3, 0215/5, 0215/6, 0215/7, 0215/8, 0216, 0217/2, 0217/3, 0217/4, 0217/5,
0217/6, 0217/7, 0217/8, 0218, 0220/2, 0220/3, 0220/5, 0220/6, 0220/7, 0220/8, 0220/9, 0220/10, 0220/11, 0220/12,
0220/13, 0221, 0222/1, 0222/2, 0222/3, 0222/4, 0222/5, 0222/6, 0222/7, 0222/8, 0222/9, 0224/3, 0224/4, 0224/5,
0224/6, 0224/7, 0224/8, 0224/9, 0224/10, 0224/11, 0224/12, 0224/13, 0224/14, 0224/15, 0225, 0226, 0227/2, 0227/3,
0227/16, 0227/17, 0227/18, 0227/22, 0227/23, 0227/24, 0227/25, 0227/26, 0227/27, 0227/28, 0227/29, 0227/30,
0227/31, 0227/32, 0227/33, 0227/34, 0227/35, 0227/36, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232

1.12 Illeszkedés a regionális szabályozásokhoz
Regionális vízgyűjtő-gazdálkodási terv
Az Európai Unió új vízpolitikája a „Víz Keretirányelv” (VKI) 2000-ben lépett hatályba az EU tagországaiban. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelező az ebben
előírt feladatok végrehajtása.
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A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti víztestek „jó
állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a
vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi vagy belvízi védekezést, a településfejlesztési elképzeléseket, legyen szó szennyvízkezelésről, ivóvízellátásról, vagy a
vízi közlekedés fejlesztéséről.
Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve tervezési alegységekre bontva határozza meg az egyes vízgyűjtő területekre vonatkozó konkrét környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi beavatkozásokat.
Pusztaszeri felszíni és felszín alatti vizek a Duna részvízgyűjtőjéhez tartozó Sió vízgyűjtő tervezési
alegységhez (1-11) tartoznak.
A VKI céljainak eléréséhez a Sió vízgyűjtő-gazdálkodási terv többek között előírja, hogy a települési
szennyvizek megfelelő kezelését és elhelyezését szükséges megoldani, melynek célja, hogy megóvják a
felszíni és felszín alatti vizeket.
Emellett megjelennek többek között a szennyvízelhelyezéssel kapcsolatos feladatok, mint például a
csatornázási munkálatok és szennyvíztisztító telepek (művi, természetközeli) megépítésének szükségessége ott ahol ez gazdaságos, vagy egyedi szennyvíztisztítás kialakítása. A megfogalmazott intézkedések összhangban vannak Pusztaszer települési szennyvízkezelési programjával is, melynek egyik
célja szintén a felszíni és felszín alatti vizek megóvása a szennyvízkibocsátások káros hatásaitól.
1.12.1 Víztestek
A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait az úgynevezett víztesteken keresztül
érvényesíti, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei is a víztestek. Mivel az Európai
Közösség valamennyi vizének figyelembevételével e munkát elvégezni lehetetlen, a víztestként kijelölt
vízrész(ek)nek a teljes vízgyűjtőt reprezentálniuk kell, így a végrehajtott javító intézkedések mind a
víztestre, mind a vízgyűjtő egészére hatással lehetnek.
Az irányelv – alegységre releváns – meghatározása szerint:
„felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, amilyen egy tó,
egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,
„felszín alatti víztest” a felszín alatti víz térben lehatárolt része egy vagy több víztartó
képződményen belül.
Az alegységben tehát, a VKI fogalom meghatározásait követve, a következő víztest kategóriák kerültek kijelölésre:
természetes felszíni vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek,
erősen módosított víztestek olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek az emberi
fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen megváltoztak;
a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges eredetű; valamint
felszín alatti víztestek.

A tervezési alegységet érintik a határvízi problémák, hiszen a felszín alatti vízkészlet jó része és a vízfolyás víztestek vízkészleteinek nagy hányada a határon túlról érkezik, illetve szerb vonatkozásban
felvízi országként szerepel a 2-20 Alsó-Tisza jobb part alegység.
Felszíni víztestek

Az alegység vízgyűjtőjén 32 db vízfolyás víztest található. Legfontosabb vízfolyása a Tisza. A Tisza
Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád-Bokros) a déli országhatárig az alegység keleti határán vonul végig. A felszín tagoltságát is a fluviális eredetű hullámtéri növényzet degradációja.
A vízgyűjtőn számos természetvédelmi terület található formák adják: övzátonyok, folyóhátak stb.,
valamint jelentősek az antropogén eredetű pozitív és negatív formák. A mentett oldali területek a me-
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zőgazdasági művelés aktív területei, míg a hullámtéren a gazdálkodás visszaszorult. Ennek káros hatása
az invazív fajok előretörése.
A nagyszámú vízfolyás víztest jellemzően időszakos vízkészlettel rendelkezik, a fensíki területeken
kissé nagyobb, a mélyártéri területeken kis eséséssel rendelkeznek, síkvidéki jellegű vízfolyások.
Az alegység legnagyobb állóvize a Szegedi Fehér-tó. A tó vízjárása ingadozó, de a vízpótlás megoldott
a Tiszából. Különleges madárvédelmi terület, ill. halastó.
A Víz Keretirányelv alapvetően három kategóriába sorolja a felszíni víztesteket. A természetes kategóriába azon víztestek tartoznak, melyek jellemzői az emberi tevékenységek eredményeképpen
jelentősen nem változtak, ezért esetükben a jó állapot elérhető vagy fenntartható. Az alegység területén természetes víztestként vízfolyások közül egyik sem és 5 db állóvíz víztest található.
Az erősen módosított és mesterséges víztestek kijelölésének okait a 1-1. melléklet 2. és 3. lapja mutatja be. A társadalmi igények és célkitűzések, valamint ezek gazdasági elemzése alapján azonosításra
kerültek a VKI 4.3 cikk szerinti jó állapot alóli ideiglenes (6 éves) mentességek, illetve speciális kategóriába történő sorolás okai. A VKI 4. cikk 3 (b) pontja alapján a mesterségessé, vagy erősen módosítottá nyilvánítás legjellemzőbb okai az alegységen:
 Települések árvízvédelme, belvíz és csapadékvíz elvezetése
 Mezőgazdasági területek ár- és belvízvédelme, öntözés, állattartás, halgazdálkodás vízellátása
 Turizmus és rekreáció (horgászat)
Vízfolyás víztestek ökológiai és kémiai állapota

26 db vízfolyás víztestből összesen 21-re (81 %) készült ökológiai állapotértékelés. A vízfolyások ökológiai állapotát (erősen módosított és mesterséges víztestek esetén potenciálját) és az egyes minőségi elemek szerinti minősítések eredményeit a mellékelt térképen szemléltetjük. A vízfolyás víztestek kémiai állapota 12%-a kiváló, 19%-a jó állapotú, 27%-ban érte el a mérsékelt állapotot, 23 %ban pedig gyenge állapotúnak minősültek. 19%-ban voltak olyan víztestek, amelyekről az értékelt időszakban (2008-2012 között) nem volt megfelelő adatgyűjtés.

2. ábra
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3. ábra
Felszín alatti vizek.
A Víz Keretirányelv fogalom meghatározása szerint “felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne
alatt a telített zónában helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a fö ldfelszínnel vagy az altalajjal. A felszín alatti víztestek lehatárolásának módszere nem változott az első VGT óta, azt a 30/2004 (XII. 30.) KvVM
rendelet tartalmazza, amely alapján hét típusba sorolhatjuk a felszín alatti víztesteket. A hét típus közül 3
található meg az alegységben:
7. táblázat: Felszín alatti víztestek és típusai az alegységen

A sekély porózus víztestek általában egy-egy vízadót tartalmaznak, míg a porózus és a porózus termál víztestek többet.
További fontos hidrológiai jellemzője a felszín alatti víztesteknek, hogy milyen kapcsolatban vannak a felszíni
vizekkel, vizes élőhelyekkel.

Felszín alatti víztestek állapotának minősítése
A felszín alatti vizek állapotának minősítését a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet alapján kell végrehajtani. Az állapotértékelés minden egyes víztestre elkészült. A mennyiségi és kémiai állapotot különböző tesztekkel vizsgálják, de nem mindegyik teszt alkalmazható minden egyes víztest esetében. Ha egyetlen teszt is azt mutatja, hogy egy víztest gyenge állapotú,
akkor a víztest összességében a gyenge minősítést kapja, ekkor intézkedni kell annak érdekében, hogy a
víztest ismét jó állapotba kerüljön. A gyenge minősítéssel szemben áll a jó minősítés. Amikor a víztest állapota a jó és a gyenge határán mozog, vagy negatív trend figyelhető meg, vagy a módszerek bizonytalansága miatt az állapot nem dönthető el egyértelműen, a víztest a „jó, de gyenge kockázata” minősítést kapta.
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Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának minősítése
A sekély porózus felszín alatti víztest az a víztest, amire a legnagyobb hatással vannak a szennyezések. A
vizsgált terület alatt az sp.2.10.2 víztest található. Az elvégzett tesztek alapján az sp.2.10.2 felszín alatti víztest
mennyiségi állapotának összesített minősítése gyenge.

4. ábra
Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése

A kémiai állapot minősítése a monitoring kutakban észlelt küszöbértéket meghaladó koncentrációk feltárásán alapul. Küszöbérték: az a szennyezőanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún. receptorok (ember az ivóvízen és az élelmiszeren keresztül, vízi, vizes és szárazföldi ökoszisztémák) káros mértékű
szennyeződésének. Küszöbértéket Magyarországon víztestenként és víztest-csoportonként a következő komponensekre határoztak meg: NO3 (felszíni víz receptorra is, az EU szinten megállapított határértéknél szigorúbb értéket), NH4, vezetőképesség, Cl és SO4, TOC, Cd, Pb, Hg, peszticidek, tri- és tetraklór-etilén és AOX
esetében országos szinten történt a küszöbérték meghatározása. A porózus termál, illetve zárt termál karszt
víztestek esetében nem szükséges küszöbérték meghatározása, mert ezeket a rendelkezésre álló adatok szerint
nem veszélyezteti emberi eredetű szennyeződés. A szerves szennyezést jelző indikátorok közül az AOX esetében a javasolt küszöbérték 20 μg/l, ami egyezik a Magyarországon az ivóvízre megadott határértékkel.
A jó állapot megőrzése szempontjából kockázatosnak számítanak azok a víztestek, ahol valamely szennyezőanyag víztestre vagy annak egy részére vonatkozó átlagkoncentrációja tartós emelkedő, vagy a hőmérséklet
csökkenő tendenciát jelez. A vízminőségi trendek elemzésének célja, hogy jelezze azokat a problémákat,
amelyek a jelenleg még jó állapotú víztestek esetében felléphetnek, a már most is kimutatható jelentős és tartós
koncentráció- vagy hőmérsékletváltozás miatt.
A sekély porózus felszín alatti víztest az a víztest, amire a legnagyobb hatással vannak a szennyezések. A vizsgált terület alatt az sp.2.10.2 víztest található. A kémiai állapota a 6 teszt minősítése alapján jó.
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5. ábra
Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy vízgyűjtő sekély porózus (AIQ526)
- törmelékes földtani típusú,
- hideg vízhőmérsékletű;
- hidrodinamikai típus: feláramlás,
- mélyfekvésű morfológiai típusú,
- tagolatlan felszínű;
- állapota:
o mennyiségi állapot gyenge,
o kémiai állapot jó,
Csongrád megye területrendezési terve
Az országos területrendezési terv meghatározza az ország egyes térségeinek területfelhasználási feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét. Általános előírásait a megyei és
helyi területrendezési tervek szűkítik le az egyes területekre.
A megyei területrendezési terv több helyen megemlíti a szennyvízkezelés problémáját:
„Felszín alatti vizek — ezen belül az érintett felszíni vizek — védelme érdekében a belvízzel leginkább
veszélyeztetett településeken az elszikkasztott szennyvizek káros hatásának megszüntetése érdekében
mielőbb indokolt megvalósítani a szennyvíztisztítók és a csatornahálózat kiépítését.”
„A települések beépítésre szánt területét nem kívánatos növelni azokon a településekben, ahol a
szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, vagy nem megfelelő kapacitású tisztítóműre csatlakozik.”
„A vízbázison lévő településeken szorgalmazni kell a teljes szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését, korszerű szennyvíztisztítók és szilárd kommunális hulladéklerakók építését.”
Általánosságban elmondható, hogy a megyei területrendezési terv ösztönzi az egyes települések nem
megfelelő szennyvízkezeléséből adódó problémáinak a megoldását, ami összhangban van Pusztaszer
település szennyvízkezelési programjával.
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1.13 Illeszkedés a helyi szabályozásokhoz
1.13.1 Pusztaszer területrendezési terve, és helyi építési szabályzata
Pusztaszer Település Rendezési Terve kiterjed a település környezet állapotának vizsgálatára, táj –és
természeti értékek védelmére. A településen a felszíni és felszín alatti vizek legnagyobb szennyező
forrása, a települési folyékony hulladék. A természeti területek megőrzése, a mezőgazdasági területek
nitrátosodásának elkerülése érdekében nagy jelentőséget tulajdonít a Rendezési Terv a szennyvízkezelés kialakításának.
A 2003. évi XXVI. törvény az országos területrendezési tervről meghatározza az ország egyes térségeinek terület-felhasználási feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét,
tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Általános előírásait a megyei és helyi területrendezési tervek szűkítik le az egyes területekre.
Pusztaszer község önkormányzata által művi szennyvíztisztító telep építésére a 0187/42 hrsz.-ú terület
lehatárolt része előirányzott. Egy korszerű, művi szennyvíztisztító telep tervezése és hálózat kialakítása, a rendezési tervben foglalt előírásokkal összhangban megvalósítható.
Természet közeli szennyvíztisztítási és elhelyezési területként a 0187/42 hrsz-ú terület került kialakításra.
1.13.2 Környezetvédelmi Program
A környezetvédelmi Program egy a települési és épített környezet állapotát bemutató dokumentum,
amely az egyes állapotjellemzők megőrzésével, mások javításával kapcsolatos célokat tűz ki, és ezek
megvalósításához célszerű beavatkozásokat fogalmaz meg, annak érdekében, hogy a település, mint
lakóhely és munkahely ("élőhely") hosszabbtávon fenntartható (lakható, élhető) legyen. A Környezetvédelmi Programnak összhangban kell lennie a Települési Szennyvízkezelési Programmal.
Jelenleg Pusztaszer nem rendelkezik hatályos környezetvédelmi Programmal.

1.14 Az aktuális állapot értékelése
1.14.1 Az alkalmazott szennyvízkezelés hatásainak értékelése
Környezeti állapot
A településen jelenleg alkalmazott szennyvízgyűjtő berendezések vízzárósága, illetve az oldómedencés
berendezések hatásfoka megkérdőjelezhető, ezek a berendezések rendkívül környezetszennyezőek.
További alkalmazásuk következtében a környezet állapotának folyamatos romlását eredményezhetik.
Természeti állapot
A TFH elszivárgása és illegális elhelyezése, valamint a TFH fogadó esetleges túlterhelése következtében az élővilág szennyezésnek való folyamatos kitétele szintén negatív hatású.
Társadalmi hatások
A jelenleg társadalmilag elfogadott környezetszennyező magatartás hosszú távú hatásai a környezet és
természet állapotának további leromlásával visszahatnak a társadalomra. A szemléletváltás, szemléletváltoztatás mindenképpen fontos a természeti értékek és rajtuk keresztül a társadalom védelme érdekében.

2

Célelemek meghatározása

A települési szennyvízkezelési program célja az érintett település belterületein képződő szennyvíz gyűjtésének-elvezetésének, illetve az összegyűjtött szennyvíz tisztításának a lehetőség szerinti leggazdaságosabb módjának meghatározása.
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Társadalmi igény a tiszta egészséges lakókörnyezet kialakítása, az élővizek, illetve a felszín alatti vízkészletek tisztaságának védelme. A program stratégiája által elérhető legyen a jelenlegi illegálisan
szippantott szennyvíz ürítésekből adódó környezetszennyezés, bűzhatás csökkentése.

2.1 Lakossági, ellátási célok
1. A képződött kommunális szennyvizek teljes mennyiségének gyűjtése/elvezetése és ártalmatlanítása/tisztítása;
2. A lakosság életminőségének javítása;
3. Társadalmi kohézió erősítése;
4. A városi és falusias települések közötti infrastrukturális ellátottság színvonalának közelítése;
összkomfortos lakókörnyezet kialakításával.
5. Gazdaságos, költséghatékony üzemeltetés

2.2 Környezetvédelmi és ökológiai célok
2.2.1 Talaj- és talajvízterhelés megszüntetése
Az ellenőrzött szennyvíztisztítás beindulását követően a nem zárt „emésztők” általi szennyezés megszűnése várható, melynek következtében a talaj és a talajvíz mind kémiai, mind biológiai állapotának
javulása fog bekövetkezni, ami magában hordozza a helyi ökológiai rendszer állapotának javulását is.
2.2.2 Illegális TFH elhelyezés megszüntetése
A településen a keletkezett szennyvizeket az erre a célra kialakított gyűjtőkben helyezik el, majd a kijelölt községi tisztítóba szállítják. Bizonyos esetekben nem az önkormányzat által ellenőrzött módon,
más szippantó vállalkozó helyezi el a szennyvizet. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a szippantó vállalkozó a környező vízfolyásokban vagy erdős területeken helyezi azt el, ezáltal szennyezve a környezetet. A jelenleg működő, bizonytalan műszaki állapotú zárt gyűjtők ürítése nem teljes mértékben ellenőrzött. környezeti és humán-egészségügyi kockázata magas. A települési szennyvízberuházás megvalósulását követően a településen illetve a település környezetében található illegális leürítő helyek
felhagyása várható, melynek tájképi, ökológiai, környezetvédelmi és humán-egészségügyi hatásai mind
pozitívak.
2.2.3 Felszíni vizek állapotának várható változása
A községi szennyvíztisztító megépítését követően megfelelő művi tisztítási technológia esetén a felszíni vizek állapotának romlása nem várható. Amennyiben az illegális TFH elhelyezéssel a település környezetében található élővizek érintettek, úgy a víztestek állapotának javulása várható, ami magában
hordozza az élővilág károsodási kockázatának csökkenését is.
Összességében kijelenthető, hogy a Települési Szennyvízkezelési Programban vizsgálandó
szennyvíztisztítási és –elhelyezési lehetőségek a jelenlegi állapothoz képest mind környezetvédelmi, mind pedig ökológiai szempontból kedvezőbbek, az aktuális helyzethez képest.

3

A település szennyvízkezelési és szennyvízelvezetési megoldásainak vizsgálata

3.1 Célok eléréséhez alkalmas megoldások meghatározása
Jelen fejezetben megvizsgáljuk, hogy a „hagyományos” szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásokkal
szemben alternatíva lehet-e gazdaságossági,- és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével az
egyedi szennyvízkezelési megoldás.
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A település szennyvízelhelyezésére és -tisztítására a továbbiakban három megoldási lehetőséget vizsgálunk:

„ A"

változat: Pusztaszer település belterületén a szennyvíz gyűjtése gravitációs és nyomás alatti
szennyvízhálózattal történik. Az összegyűjtött szennyvizet a településről végátemelőből egy szivattyú
segítségével juttatjuk el a település külterületére tervezett szennyvíztisztító telep gépi rácsára. A település külterületén lévő ingatlanokon a szennyvíz gyűjtése zárt tározókban történik, ahonnan szennyvíz
szippantó autóval kerül elszállításra a szennyvíztisztító telep fogadóaknájába. A szennyvíztisztítást egy
helyi elé kapcsolt biológiával rendelkező gyökérmezős (nádgyökérteres) természetközeli szennyvíztisztítóval oldjuk meg. A tisztított szennyvizet élővíz befogadóba, a Dong-éri-főcsatorna alsó elnevezésű
vízfolyásba vezetjük.
„B” változat: Pusztaszer település belterületén a szennyvíz gyűjtése gravitációs és nyomás alatti
szennyvízhálózattal történik. Az összegyűjtött szennyvizet a településről végátemelőből egy szivattyú
segítségével juttatjuk el Ópusztaszer település szennyvízcsatorna rendszerébe. A település külterületén
lévő ingatlanokon a szennyvíz gyűjtése zárt tározókban történik, ahonnan szennyvíz szippantó autóval
kerül elszállításra az Ópusztaszeri szennyvíztisztító telep fogadóaknájába.
„C” változat: a szennyvíz gyűjtését, tisztítását és elhelyezését az adott ingatlanon belül oldjuk meg
egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezések telepítésével. A keletkező tisztított szennyvizet helyben
elszikkasztjuk.

3.2 „A” változat
3.2.1 Csatornahálózat építés
A szennyvízcsatorna hálózat építésével kapcsolatos elvárások:
•
A tervezett technológia elégítse ki az előírt környezetvédelmi és műszaki előírásokat,
•
A rendszer építése és üzemeltetése legyen költséghatékony,
•
Kiépítése fokozatosan bővíthető legyen,
A fenti szempontokat figyelembe véve gravitációs és nyomás alatti hálózat építését irányozzuk elő.
A gravitációs csatornahálózat kialakításánál a következőket vettük figyelembe:
- a csapadékvíz és a szennyvíz elválasztott rendszerben kerül összegyűjtésre
- a minimális lejtés: 1/átmérő (NA 200- nál 1/200)
- a szennyvíz beérkezésének napi ütemét a 6. ábra szemlélteti.
Beérkező szv.

Óránkén bejövő szv. a napi
mennyiség %-ában
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6. ábra
3.2.1.1 A gravitációs csatornahálózat kialakítása
A csatornák átmérőjét minden esetben, NA 200 mm-re terveztük, mivel üzemeltetési szempontból ez a
minimális átmérő, az elvezetendő szennyvíz-mennyiségek pedig ennél nagyobb átmérő alkalmazását
nem teszik szükségessé.
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Az NA 200 mm-es műanyagcső maximális szennyvízszállító képessége 3,0 ‰ esésnél 21,5 l/s.
A szennyvízelvezető hálózatok kialakításánál figyelembe vettük a helyi adottságokat. A települések
ingatlanjai és közterületei gondozottak, útburkolattal és járdával részben ellátottak. A teljes közművesítéshez csak a csatornázás és a szennyvíztisztítás hiányzik. A település domborzata, a gravitációs
szennyvíz-elvezetési megoldás mellett szükségessé teszi a kényszeráramlású gerincvezeték alkalmazását is.
A gravitációs közcsatorna-hálózat nyomvonalának hossz-szelvény töréseihez, vízszintes nyomvonalának irányváltozásához, a csatornák közbenső szakaszain 80 m-ként szabvány szerinti betonaknák kiépítését irányoztuk elő. A csatornák magassági vonalvezetésénél a 3-60 ‰ közötti eséstartományt tartjuk
alkalmasnak. A kialakuló vízsebességeket 0,4 - 3,0 m/s tartományban tekinthetjük elfogadhatónak, míg
a minimális úsztatási mélység 2,0 cm.
A kis szennyvízmennyiségek miatt általában az alsó sebességhatár, úsztatási mélység nem tartható sok
esetben, ezért ezeken a csatornaszakaszokon öblítést kell előirányozni, melynek gyakoriságát az üzemeltetési tapasztalatok szabják meg.
Pusztaszer község ivóvíz hálózattal és villamos energia ellátással rendelkezik, ezért a szennyvízcsatorna hálózat nyomvonalvezetését és a csatornák fektetési mélységét a már meglévő közművek határozzák
meg.
A csatorna minimális fektetési mélységének az 1,80 m-t tartjuk megfelelőnek, a maximális fektetési
mélység részben a talajviszonyok, részben építési költségek függvénye, ezért arra kell törekedni, hogy
a 3,50 - 4,5 m mélységet ne haladják meg, és az ilyen leásási mélységeket is csak rövid szakaszokon
ajánlott alkalmazni. A közmű megközelítéseket és keresztezéseket (a tényleges közműfeltárás ismeretében, szakfelügyelet mellett,) a vonatkozó 9004/82. KPM-IPM, és a 123/1997. (VII.8.) sz. Kormányrendelet, továbbá az MSZ 7048, és az MSZ 7487/2, szabvány előírásainak figyelembevételével kell
végezni, illetve kialakítani. A keresztezésre kerülő közművek környezetében, a földmunka csak kézzel
végezhető.
A csatornát homokágyba kell fektetni. Az alsó ágyazat vastagsága minimum 10 cm kell, hogy legyen.
A földmunkákat dúcolt munkaárokban kell végezni. A munkaárokba a földvisszatöltést rétegesen kell
végezni. A tömörítés az alsó ágyazati rétegben Trγ = 90%. A csőzónában a tömörítést Trγ = 85%-g kell
elvégezni, itt a tömörítés csak kézzel végezhető, gépi tömörítés a csak a cső tetővonala felett 30cm-re
kezdhető. A fennmaradó részen a rétegeket 20cm-ként kell képezni, a tömörítés Trγ = 90%, a közút alatt
Trγ = 95%-ig kell tömöríteni.
A lakossági bekötő vezetékek aknán keresztül, vagy közvetlenül a gerincvezetékre csatlakoztathatók. A
bekötővezeték átmérője, NA 160 mm. A rákötések 45° és 60° ágidomait tilos függőleges helyzetben
beépíteni. Az elágazó csonk tengelyének a vízszintessel bezárt szöge maximum 45° legyen. A bekötő
vezeték esését minimum 1 %-ra kell kialakítani. A bekötővezeték végén a lakóházak telekhatárán belül
1,0 m-re műanyag akna kialakítása biztosítja a rákötést olyan megoldással, hogy a vezetékek mindkét
irányban tisztíthatók legyenek.
3.2.1.2 A nyomóvezeték kialakítása
A nyomás alatti csatornaszakaszokhoz egységesen KPE anyagból készült Dk 63 - Dk 90 mm átmérőjű
PN 6 nyomástartományú csöveket használunk. A nyomás alatti házi bekötések esetén a csőátmérő Dk
53 mm. A KPE csövek ebben a mérettartományban tekercselve rendelhetők. A hosszabb, kötés nélküli
szakaszok, és sima belső csőfelület hidraulikai szempontból nagyon kedvező. Ha a csővezeték átmérője
nem haladja meg a 160 mm-t a vezeték öntisztuló, tehát tisztítónyílások beépítésére nincs szükség. A
nyomóvezetékek kiválasztását és méretezését a PAPCad V 1.3.2.0 nevű programmal végeztük. A nyomóvezeték minimális fektetési mélységét 1,0 m-re vesszük. A nyomóvezeték mélypontján leürítési
lehetőséget, a legmagasabb pontján, légbeszívó-légtelenítő lehetőséget biztosítunk. A beépítendő szerelvényeket aknában helyezzük el. A közmű megközelítéseket és keresztezéseket (a tényleges közműfeltárás ismeretében, szakfelügyelet mellett,) a vonatkozó 9004/82. KPM-IPM, és a 123/1997. (VII.8.)
sz. Kormányrendelet, továbbá az MSZ 7048, és az MSZ 7487/2, szabvány előírásainak figyelembevételével kell végezni, illetve kialakítani. A keresztezésre kerülő közművek környezetében, a földmunka
csak kézzel végezhető.
A csatornát homokágyba, vagy kavicsos homokágyba kell fektetni. Az alsó ágyazat vastagsága minimum 10 cm, a felső ágyazat vastagsága minimum 15 cm kell, hogy legyen. A tömörítés forgalmi terhe- 22 -

PROWATECH Kft.

Pusztaszer Község Települési Szennyvízkezelési Programja

2017. január

lésű terület alatt Trγ = 95% egyéb esetekben Trγ = 85%.-g kell elvégezni. Itt a tömörítés csak kézzel
végezhető. A munkaárokba a földvisszatöltést rétegesen kell végezni. A földmunkák a munkaárok betakarásakor csak kézzel végezhetők. Gépi tömörítés a csak a cső tetővonala felett 30cm-re kezdhető. A
rétegeket 20cm-ként kell képezni, a tömörítés Trγ = 85%, a közút alatt Trγ = 95%.
A lakossági bekötő vezetékek végén a lakóházak telekhatárán belül műanyag átemelő aknák kerülnek
kialakítása, melyben egy szivattyú biztosítja az összegyűjtött szennyvíz továbbítását a hálózatba.
3.2.1.3 A nyomás alatti szennyvízelvezető hálózat kialakítása
A nyomás alatt működő szennyvízelvezető rendszer egy zsompból vagy gyűjtőtartályból (általában
előregyártott beton- vagy üvegszál-erősítésű poliésztertartály), egy szivattyúból és az elágazó hálózatot
alkotó csővezetékből áll. A kisméretű, általában búvárkivitelű, őrlőkészülékkel felszerelt szivattyúk az
épületből vagy épületcsoportból érkező szennyvizet a nyomás alatt lévő csővezetéken át továbbítják a
fő gyűjtővezetékbe.
A zsompok, amelyek rendszerint 1,3 – 2,0 m mélyek és 0,7 – 1,0 m átmérőjűek, tökéletesen szabványosak, mivel így a lehető legalacsonyabb gyártási és kivitelezési költségek érhetők el. A puffertérfogat
(a szivattyú be- és kikapcsolási szintje közötti térfogat) kicsi, hogy a kiülepedés és a bűzképződés megelőzhető legyen.
A nyomás alatt működő szennyvízrendszerekben alkalmazott őrlőszivattyúk szallítókapacitása 1,0 – 4,0
l/s, 2,0 – 3,0 bar nyomást hoznak létre, és 0,5 – 3,0 kW teljesítményű elektromotor működteti őket. A
szivattyúk őrlő- vagy vágókészüléke a darabos hulladékokat annyira felaprítja, hogy azok nem okozhatnak eltömődést a kis átmérőjű csövekben.
A csővezeték kis mélységben halad, és követi a felszín domborzatát. A jellemző csőátmérő 50,0 –
120,0 mm, a kiszolgálandó terület lakosságszámától függően. A leggyakrabban alkalmazott anyag a
polivinilklorid (PVC) és a nagy sűrűségű polietilén (HDPE). A csöveket a fagyhatár alatti mélységben
kell lefektetni. A nyomás alatt működő szennyvízelvezető rendszerek legfőbb előnye a kis csőátmérő,
és az, hogy kiépítésükhöz nem szükséges mély árkokat ásni, mivel a vezeték a felszínt követi. A csőrendszer bevezethető a meglévő gravitációs csatornarendszerbe, vagy közvetlenül a szennyvíztisztító
telepre.
3.2.1.4 Az házi átemelők kialakítása
A szennyvízátemelő akna henger alakú műanyag tartály az alján zsompkiképzéssel. Az aknafedlap a
tartály anyagával megegyező, lépésálló műanyag.
A gravitációs vezeték becsatlakoztatása az aknafalba szerelt DN 110 gumigyűrűs csatlakozón keresztül
lehetséges, míg a nyomóvezeték csatlakoztatására az akna falon kívül biztosított 6/4” fém menetes csatlakozás ad lehetőséget.
Az aknában érkező szennyvizek továbbítását az aknába telepített félig nyitott csatornás járókerekű
szennyvízszivattyú biztosítja.
Az aknába szerelt szivattyú az acél nyomócső vezetékébe épített golyós visszacsapó szeleppel együtt
kerül felfüggesztésre a felső gyorscsatlakozóra. A vízszállítás szempontjából szükséges tömített csőcsatlakozást a szivattyú súlya által kifejtett nyomaték biztosítja. A gyorscsatlakozó golyós elzárócsappal összeépített tartóeleme az aknához rögzített. A szivattyú ki- és beemelése a szivattyúra rögzített
kötéllel lehetséges.
A szivattyú működtetését a vele egybeépített úszókapcsoló végzi. Lehetőség van egy vészszintre beépített úszókapcsolóról működő vészjelzés /hang, fény, villamos kontaktus/ kiépítésére is.
A szivattyú elektromos energiával történő ellátása a ráépített 230V dugaszoló villán keresztül lehetséges. Az elektromos vezetékek aknából történő kivezetésére egy aknafalba szerelt gumigyűrűs átvezetés
szolgál, melybe kivitelezéskor a szükséges védőcsövezés becsatlakoztatható.
A csatlakozó nyomóvezetéket fagyhatár alá kell fektetni. Az átemelő akna fenéklemezének megnövelt
átmérője biztosítja az akna leterhelhetőségét talajvíz esetén. Normál esetben a ráterhelő föld súlya biztosítja a szükséges terhelést, magasabb talajvíz esetén beton leterhelés szükséges. A villamos csatlakozó elhelyezését az akna közelében javasoljuk tetszőlegesen falra vagy tartóra szerelve. A csatlakozó
energia ellátására a lakóház villamos energia hálózatáról történő biztosított lecsatlakozással van lehetőség.
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3.2.1.5 A tisztítóaknák kialakítása
A gerincvezeték esetén maximum 80 m-enként tisztítóakna kiépítése szükséges. Ha az aknák távolsága
meghaladja a 60 m-t, akkor a két betonakna közé tisztítóidomot kell építeni.
A beton tisztítóaknákat az MSZ EN 124 szerint kell vízzáró vakolattal kell elkészíteni. Az akna lefedése 60 cm átmérőjű, szabad nyílású, nehéz kivitelű aknafedlappal történik. Az aknába való lejutást műanyag bevonatú, vagy más korrózióálló aknahágcsóval kell biztosítani.
A tisztítóidom mérete megegyezik a csatorna átmérőjével, és teleszkópos rendszerű.
3.2.1.6 A szerelvényaknák kialakítása
A beton szerelvényaknákat az MSZ EN 124 szerint kell vízzáró vakolattal kell elkészíteni. Az akna
lefedése 60 cm átmérőjű, szabad nyílású, nehéz kivitelű aknafedlappal történik. Az aknába való lejutást
műanyag bevonatú, vagy más korrózióálló aknahágcsóval kell biztosítani.
3.2.1.7 Az átemelők kialakítása
Az átemelőt körbe kell keríteni, és a személy,- és a teherforgalom részére megfelelő kapuval és úttal
kell ellátni. A nyomóvezeték szerelvényeit, (tolózárak, áramlásirányítók visszacsapó szelepek, illetve a
szennyvízmennyiség mérő) az átemelőn kívül létesített vasbeton aknába kell elhelyezni. A szivattyúk
automatikus működését vezérlőszekrény biztosítja. A kábelek vezetését úgy kell megoldani, hogy az
átemelő akna légtere, és a kapcsolószekrény között ne legyen kapcsolat. A hálózati betáplálás mellett
aggregátoros csatlakozást is kell biztosítani.
A vezérlőszekrény, és az átemelő akna szagtalanítását biztosító, ventillátort tartalmazó műanyag akna
és a hozzá kapcsolódó szagtalanító tőzegdepó szintén a védőterületen belül kerül elhelyezésre.
Az átemelők építészete előre gyártott vasbeton aknaelemekből készül, kútsüllyesztéses technológiával,
kétszeri szigeteléssel.
Az átemelők gépészete előre gyártott, KO 36, vagy tüzihorganyzott acél minőségben, golyós áramlásirányító és tolózár szerelvényekkel, dugulásmentes szivattyúkkal, mennyiségmérővel kerül megtervezésre.
A tervezett beépítendő vezérlőszekrény főbb jellemzői:
- Közterületi vezérlőszekrény (esőtetővel, IP 55 védettségű, zárral)
- Beépített intelligens vezérlő egység
- Automata vezérlési mód
- Helyi hibajelzés (fény, hang)
- Üzemidő és kapcsolási szám tárolás
- Temperáló fűtés
- Időnkénti kényszerindítás (pangó víz ellen)
- Után futtatás (tisztításhoz)
3.2.1.8 A szennyvízelvezető hálózat ismertetése
A belterületi csatornahálózatok hidraulikai méretezését az OVHMI Műszaki Irányelvek MI 10 167/2 87
előírása határozza meg.
A szennyvízelvezető hálózat részletes ismertetése:
A belterületi csatornahálózat várható szennyvízterhelése:
8. táblázat
A település neve
Pusztaszer település

Szennyvíz-terhelés
Napi terhelés
m3/d
100,0
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A csatornahosszak összefoglaló táblázata:
9. táblázat
Tervezett csatornák:
Csatorna jele

Mérete

Anyaga

P-1-0-0
P-1-1-0
P-1-1-1
P-1-1-2
P-1-1-3
P-1-1-4
P-1-2-0
P-1-2-0-1
P-1-2-1
P-1-2-2
P-1-2-2-1
P-1-2-3
P-1-2-4
P-1-2-5
P-1-2-6
P-1-3-0
P-1-4-0
P-1-5-0
P-1-6-0
P-1-6-1
P-1-6-1-1
P-1-6-2
P-2-0-0
P-2-1-0
P-2-1-1
P-2-2-0
P-2-2-1
Összesen:
Házi bekötés

NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 150

KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC

Hossza (m)
1139,6
1162,5
95,0
103,0
84,0
116,0
2068,2
109,0
186,0
690,0
115,0
117,0
330,0
150,0
72,0
170,0
109,0
190,5
536,5
335,0
246,3
178,0
700,0
621,0
162,5
618,0
160,0
10 564,1
5 520,0

Házi bekötések (db)
51
63
5
9
7
0
121
10
18
33
12
9
14
8
4
15
8
15
9
17
18
18
42
17
6
17
6
552
552
10. táblázat

Tervezett nyomóvezeték:
Mérete
Anyaga
Dk 90
KPE
Dk 63
KPE
Dk 63
KPE
Dk 63
KPE
Dk 75
KPE
Dk 90
KPE

Jele
PNy-1
PNy-2
PNy-3
PNy-4
PNy-5
PNy-6

Hossza (m)
1 000,0
5,0
10,0
240,0
1 840,0
3 650,0
11. táblázat

Tervezett zárt tározók:
Mérete
5 m3

Anyaga
műanyag
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Tervezett szennyvízátemelők:
P 1. jelű átemelő
Szennyvíz:
A választott szivattyú:

P 2. jelű átemelő
Szennyvíz:
A választott szivattyú:

Qd = 62,22 m3/d
Qócs = 1,73 l/s
Hgeod= 3,5 m

Qd = 15,62 m3/d
Qócs = 0,43 l/s
Hgeod= 2,0 m

- 26 -

2017. január

PROWATECH Kft.

Pusztaszer Község Települési Szennyvízkezelési Programja

P 3. jelű átemelő
Szennyvíz:
A választott szivattyú:

P 4. jelű átemelő
Szennyvíz:
A választott szivattyú:

Qd = 7,31 m3/d
Qócs = 0,2 l/s
Hgeod= 2,0 m

Qd = 5,81 m3/d
Qócs = 0,16 l/s
Hgeod= 4,0 m

P 5. jelű átemelő
- 27 -
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Szennyvíz:
A választott szivattyú:

P 6. jelű átemelő
Szennyvíz:
A választott szivattyú:

Qd = 8,28 m3/d
Qócs = 0,23 l/s
Hgeod= 5,5 m

Qd = 100,0 m3/d
Qócs = 2,8 l/s
Hgeod= 5,0 m

- 28 -
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3.2.2 Szennyvízkezelés
Művi szennyvíztisztító telep építésére a 0187/42 hrsz.-ú terület későbbiekben lehatárolt része előirányzott. Minimális védőtávolság a technológiából és a kapacitásból adódóan 150 méter.
A szennyvíztisztító telep építésével kapcsolatos elvárások:
•
A tervezett technológia elégítse ki az adott befogadóra előírt határértékeket,
•
A telep mechanikai tisztítóegységei jó hatásfokkal működjenek,
•
A biológiai tisztítás tartalmazza a N és P eltávolítás lehetőségét,
•
A telep alkalmas legyen a szezonális terhelési csúcsok hatását kiküszöbölni,
•
A tervezett iszapkezelés biztosítsa a stabilizálást, fertőtlenítést és víztelenítést a keletkező fölösiszap részére, és olyan iszap kerüljön ki a telepről, melynek több formájú elhelyezhetősége biztosított,
•
A telep működési költsége kedvező legyen,
•
A szennyvíztelep építése egyben segítse elő a korábbi illegális lerakók felszámolását.
3.2.2.1 Tervezett technológia
Figyelembe véve a térség földrajzi adottságait, a település lélekszámát, a vízbázis- védelmi
szempontokat, az összegyűjtött szennyvizet eleveniszapos technológiájú eljárással tisztítjuk, a
tisztított szennyvizet élővíz befogadóba engedjük.
A szennyvíztisztító telepre kidolgozott, technológia komplex megoldást nyújt a kommunális
szennyvíz tisztítására, valamint az iszapvonalon megjelenő technológiai feladatokra:
•
•
•
•

zárt, cseppszóródás ellen védett technológia,
50-100 % közötti terhelhetőség,
költséghatékony üzemeltetés,
alacsony beruházási költségigény.

A rendszerből kikerülő stabil iszap víztelenítés után elszállításra kerül. A szennyvíztisztító folyamatos üzemű eleveniszapos technológiával működik. A szennyvíztisztító nem igényel állandó felügyeletet, így tartózkodóhely és fekete-fehér öltöző kialakítása nem szükséges.
A szennyvíz tisztítása a levegőztetett reaktorokban történik, a lebegésben tartott eleveniszap, a
baktériumok és egyéb élőlények segítségével.
Az eljárás III. tisztítási fokozatnak megfelelő tisztítási hatásfokot biztosít, a szennyvízben lévő
szerves anyagok lebontását, a nitrifikációt, ill. a P és N eltávolítás egy részét heterotróf és
autotróf baktériumok végzik.
Technikai adatok:
A befolyó szennyvíz mennyisége:
Napi BOI terhelés:
a biológiai reaktor típusa:
maximális kapacitás:
teljes hasznos térfogat:
anaerób-fermentációs tér:
nitrifikációs tér:
utóülepítő felülete:
utóülepítő térfogata:
utóülepítő maximális felületi terhelése:
minimális tartózkodási idő az utóülepítőben:
terhelés BOI5:
iszapkor:
iszapkoncentráció
szükséges levegőmennyiség:
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100 m3/nap
54,0 kg BOI5/nap
AT 900 (3x AT 300)
1400 LEÉ
193,1 m3
91,3 m3
61,6 m3
17,7 m2
25,2 m3
0,4 m3/m2h
3,2 h
0,05 kg/kg,d
≥30 nap
6,5 kg/m3
206 m3/h
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napi levegőztetési idő:
maximálisan keletkező iszapmennyiség:
az iszapürítés gyakorisága:
iszaptartály hasznos térfogata:
a szennyvíztisztító helyigénye:
maximális energiafogyasztás:
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18 h
126,3 m3/év, sz.a.tartalom 2,5%
5-6x/év
22,2 m3
88,4 kWh/nap

3.2.2.2 A szennyvíztisztítás részletes ismertetése
A településről összegyűjtött szennyvíz gravitációs úton érkezik az előkezelő medencébe,
amelyben a feladó szivattyúk vannak elhelyezve. A mechanikus előtisztítás levegőztetett rácskosárral történik. A rácskosár egy emelő mechanizmussal kiemelhető, saválló acélból készül,
amelyből a felgyülemlett rácsszemetet konténerben lehet tárolni, esetleges hosszabb tárolási idő
esetén fertőtlenítése szükséges klór-mésszel. Az előkezelő medencébe 2 db. darálós
szennyvízszivattyú van beépítve (1 tartalék), melyek két párhuzamos DN 50 mm átmérőjű
nyomócsövön, a 2 db. biológiai reaktorba juttatják a mechanikailag előkezelt szennyvizet.
A biológiai reaktor három 5000 mm átmérőjű és 3000 mm magasságú henger alakú polipropilén tartály, melyekben belső merülő- és bukófalak ill. belső cirkulációs és recirkulációs
rendszer van létesítve. A biológiai reaktor kis terhelésű, teljesoxidációs lebegőágyas eleveniszapos rendszerrel működik. A kontinuális üzemmódú kompakt szennyvíztisztító reaktor eleveniszapos térre és utóülepítő térre oszlik, melyeket belső iszaprecirkuláció köt össze. Az eleveniszapos tér levegőztetett, nitrifikációs zónára és nem levegőztetett, anaerob-fermentációs és
denitrifikációs zónára oszlik.
A nyers szennyvíz az anaerob-fermentációs zóna első szekciójába folyik. A bukó és
merülőfalak váltakozó elrendezése az eleveniszap-szennyvíz keverékének a fel és lefelé irányuló áramlását idézi elő és biztosítja az eleveniszap lebegő állapotban való tartását, az anaerobfermentációs zóna és a denitrifikációs zóna keverését. Az eleveniszap-szennyvíz keverék a
denitrifikációs zóna utolsó szekciójából a nitrifikációs zónába folyik a két zónát elválasztó bukófalon keresztül. Az eleveniszap-szennyvíz keverék a nitrifikációs zónából az utóülepítő térbe
az eleveniszap tér és az utóülepítő tér közötti falon kialakított résen keresztül jut. A fölösiszap
eltávolítása mammutszivattyúval történik az iszaptartályba. Az iszaptartály egy 3300 mm átmérőjű, 3000 mm magas polipropilén tartály, mely a biológiai reaktorokkal azonos betonalapon van elhelyezve. Az iszaptartály finombuborékos levegőztetővel van ellátva. Az iszap stabilizált, nem rothadóképes. A fölösiszap elvitele az iszapgyűjtő tartályból szippantó kocsi segítségével valósítható meg az iszapelszívó bajonettzáras csonkra történő csatlakozással.
A tisztított szennyvíz gravitációsan a fertőtlenítő tartályba folyik, ahol adott a tisztított szennyvíz fertőtlenítésének lehetősége. A fertőtlenítő tartály egy 2000 mm átmérőjű, 2100 mm
magas polipropilén tartály, amelyet egy belső bukófal két rekeszre oszt. A tartályban adott a
tisztított szennyvíz fertőtlenítésének lehetősége.
A szennyvíztisztító levegőztetésére Roots-fúvókat (piskótás) alkalmazunk (2 db.). A légfúvó
tartály két 1500 mm átmérőjű, 1500 mm magas polipropilén tartály.
A reaktorban lévő vízmozgatást a mammutszivattyúkkal érjük el, melybe a sűrített levegőt a
légfúvó adja, mely a biológiai reaktor egyetlen mozgó gépi berendezése. A levegőztetés és keverés ciklusait egy vezérlőegység szabályozza, ez vezérli a szennyvízszivattyúk ciklusait is.
Szükség esetén foszfor kicsapató vegyszer adagolása lehetséges (opció). Az adagoló szet
(perisztaltikus adagoló szivattyú, vegyszertartály, szintjelző úszó a vegyszer szintjének kijelzésére) a vegyszeradagoló szet tartályában helyezkedik el. A vegyszeradagoló szet tartálya egy
1500 mm átmérőjű, 1500 mm magas polipropilén tartály.
A berendezés után az előkezelt szennyvíz az adagoló aknába folyik, ahol egy szivattyú segítségével a szűrőmezőket ciklikusan tápláljuk szennyvízzel. Az adagolóaknából elfolyó szennyvizet
egy osztó-aknában elhelyezett billegő segítségével osztjuk szét a szűrőmezők között.
A gyökérteres szűrőmező, 1 db függőleges és 1 db vízszintes átfolyású kazettából áll.
A függőleges átfolyású gyökérmezőre lökésszerűen érkező előkezelt szennyvizet, drénhálózat
osztja szét a szűrőmező felületén. A szennyvíz a kialakult kollmatált rétegen át (ahol biológiai
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tisztításon megy keresztül) függőlegesen a medence aljára szivárog. A szennyvíz szennyező
anyagai a gyökérzónában (kémiai és biológiai folyamatok révén) lebomlanak, átalakulnak. A
tisztítás hatásfokát vízinövények telepítésével növeljük. A vízi, mocsári növényzet azzal a képességgel rendelkezik, hogy a speciális szövetrendszerén keresztül, a légkörből felvett oxigént a
gyökérzetébe juttatja, ahol az a zóna oxigénellátását biztosítja. A növényzet további fontos szerepe, a szűrőmező eltömődésének megakadályozása. Nyáron a növényzet árnyékolása megakadályozza az algásodást, amely túlzott elszaporodása szaghatásokat eredményezhet. Az átszivárgott és közben megtisztított szennyvizet szintén drénvezetékkel gyűjtjük össze.
A drénvezetékkel elvezetett szennyvizet egy gyűjtőaknában gyűjtjük össze.
A kezelt szennyvíz a gyűjtőaknából a vízszintes átfolyású nádágyra folyik. A nádágy bevezetési oldalán kialakított durva-murva prizmában a bevezetett szennyvíz egyenletesen szétoszlik, majd a teljes talajtesten átszivárogva a víz a kifolyási oldali murva prizmában összegyűlik,
és onnan kivezetésre kerül. A nádágyakban a víz áramlása a felszín alatt történik. A gyökérzet
közelében lévő oxigénnel jobban,- illetve a gyökérzettől távolabb eső oxigénnel kevésbé ellátott
terekben élő mikroorganizmusok lebontják a szerves anyagokat. A mozaikszerűen elhelyezkedő
aerob illetve anaerob talajrészekben mennek végbe nitrifikációs, illetve denitrifikációs folyamatok.
A nádágyakról lejövő tisztított szennyvíz az ellenőrző aknákba kerül, ahol a nádágyakban lévő
vízszintek folyamatos figyelése, beállítása történik. A szennyvízelvezetést illetve a szennyvíz
szintjét (ez által a tartózkodási időt is) egy gégecső segítségével szabályozhatjuk.
Az ellenőrző aknákból a tisztított szennyvizet a gyűjtőaknán keresztül a befogadóba vezetjük.
3.2.2.3 Technológiai gépészet
Az alkalmazott gépészeti szerkezetekre jellemző, hogy a csőátvezetések, valamint a szennyvízzel és iszappal érintkező géprészek, berendezések KO minőségű – szennyvízre megfelelő – nemesacélból készülnek. A technológiai csővezetékek KO nemesacélból, vagy műanyagból (KPE
vagy PVC) készülnek. A vegyszertárolás tartályai, csővezetékei és szerelvényei PP, illetve PE
vegyszerálló műanyagok. A szabadtérbe és technológiai légtérbe kerülő acélszerkezetek horganyzott kivitelűek.
Rácsok, lépcsők, korlátok tűzihorganyzott kivitelűek.
A totáloxidációs technológia biológiai egységének levegőztetőjében finombuborékos
mélylevegőztető rendszer települ. A sűrített levegőt csökkentett zajkibocsátású és egyenletes,
nem pulzáló légellátást biztosító légfúvók biztosítják.
A légfúvók a biológiai levegőztetőben mért oldott oxigén-szintről szabályozottak úgy, hogy egy
gép fordulatszáma frekvenciaváltóval szabályozott. A megfelelően összekapcsolt 1 + 1 fúvó
hangtompító burkolattal lesz felszerelve. A sűrített levegő csőhálózat a levegőben szerelve KO
lemezcsőből, víz alatt pedig PVC csőből készül.
3.2.2.4 Műtárgyak, szerkezeti kialakítás
A szennyvíztisztító telep technológiai műtárgyai előregyártott polipropilén (pp) elemekből készülnek, monolit vasbeton alaplemezre építve.
Mechanikai előtisztítás:
- 1 db. PP tartály
- 1 db. Rácskosár, kosár sínpálya, kosárfelhúzó mechanika
- 2 db. darálós szennyvízszivattyú (1+1 tartalék), Q= 11,2 m3/h H= 6 m Pmot =2x1,6
kW, 50 Hz/400 V
- 3 db. úszókapcsoló
- szivattyú sínpálya, talpas könyök
Bilógiai reaktor:
- 3 db. PP tartály
- 3 db. finombuborékos levegőztető egység
- mammutszivattyú
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Légfúvó:
- 3 db. PP tartály
- 3 db. piskótás légfúvó, (Q= 72,3 m3/h, Δp= 300 mbar, Pmot =1,5 kW, 50 Hz/400 V)
Elfolyó víz mennyiségmérés
- 1 db. PP tartály
- 1 db. Parshall csatorna (PP)
- 1 db. ultrahangos érzékelő, kijelző, 25 W, 50 Hz/230 V.
Vegyszeres foszforeltávolítás (opció):
- 1 db. PP tartály,
- 1 db. vegyszertartály, PP, 50 l
- 1 db. adagoló szivattyú, 1 db, Q= 15 l/h, 28 W, 50 Hz/230 V
- 1 db.szintjelző úszó a vegyszer szintjének kijelzésére
Elektromos kapcsolószekrény
- 1 db. Elektromos kapcsolószekrény, vezérlés
Függőleges átáramlású nádágy
A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy három rétegű. A legfelső réteg vastagsága 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Itt
helyezkedik el a drénhálózat, mely a szennyvizet egyenletesen szétosztja. A dréncső
anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, mint
a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés érdekében.
A középső réteg vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm.
Ebben a rétegben alakul ki a biológiai tisztítást végző kolmatált réteg.
A legalsó réteg 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Ebben helyezkedik el a
drénhálózat, mely a szennyvizet összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100
mm. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a vízszintes átáramlású nádágyra.
Vízszintes átáramlású nádágy
A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy bevezető és elvezető részének (130 cm széles sávok) anyaga murva, szemcseméret 4-5 cm.
Itt helyezkedik el az a 300 mm átmérőjű draincső, mely a szennyvizet egyenletesen szétosztja, illetve összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC. A dréncső lyukmérete kisebb kell,
hogy legyen, mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé
fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés érdekében.
A szűrőréteg átlagos vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2
mm. Ebben a rétegben alakul ki a biológiai tisztítást végző kolmatált réteg.
A medence alja a befolyástól a kifolyás felé egyenletesén lejt, a lejtés mértéke 0,3%. A
medencében a szűrőközeg felszíne a befolyástól a kifolyás felé fokozatosan emelkedik, ne
hogy rövidzár jöjjön létre, és a szennyvíz a felszínen áramoljon. Az emelkedés mértéke:
0,6%. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a mérőaknába.
3.2.2.5 Gépészet, villamos berendezések
A gépészeti berendezések, így a levegővezetékek, technológiai acélszerkezetek a rozsdamentes
acélból készülnek.
A légbeviteli elemeket csővezeték rendszeren keresztül légfúvó táplálja sűrített levegővel. A
fúvó időkapcsolóval üzemel.
A biológiai műtárgyak iszap-recirkulációját és a fölösiszap elvételt mamutszivattyúk biztosítják.
A villamos kapcsolószekrényben találhatók a légfúvók és keverők működtetéséhez szükséges
elektromos berendezések: kézi-automata kapcsoló, ellenőrző lámpa, megszakító-kapcsoló,
áramerősség-mérő, üzemóra-számláló.
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3.2.2.6 Járulékos létesítmények
Járulékos létesítmények tisztítótelepen belül:
- energia ellátást biztosító mérőszekrény és tápkábel,
- 1,5 m magas drótfonatos kerítés, vasbeton oszlopokra feszítve, 3 soros tüskésdrótfonattal.
- 2000 x 4000 mm-es, 40 x 40 x 3 zártszelvényből készített kétszárnyú acélkapu
20 x 20 x 2 függőleges redőnyös pálcákkal: 1 db.
- útépítés 10 t. teherbírású gk. forgalomra,
- elektromos jelző és erőátviteli kábelek,
- nem burkolt felületek füvesítése, fásítása,
- technológiai vezetékek,
- vízmérőóra akna és belső vízvezeték.
Járulékos létesítmények tisztítótelepen kívül:
- bekötő út
- távjelzés kiépítés szennyvízátemelők és tisztítótelep között
- külső vízvezeték (vízbekötés).
3.2.2.7 Energiaellátás, villamos berendezések
Energiaellátás
A külső energiaellátás a településrészi kisfeszültségű légvezetékről történő leágazással oldható
meg.
A fogyasztásmérés mérőszekrényében lesz megoldva. A telepre való becsatlakozás földkábelen
történik. A tápkábel csatlakozási pontja az elosztószekrény.
Világítás
A térvilágítást a környezetnek megfelelő, korszerű világítótestekkel alakítjuk ki. A térvilágítás
kézi üzemben, illetve automatikus üzemben - alkonykapcsolóról vezérelve - működik.
Érintésvédelem, villámvédelem
Érintésvédelem módja: nullázás (TN rendszer) + törpefeszültség.
Minden üzemszerűen feszültség alatt nem álló fémszerkezet az érintésvédelmi rendszerbe lesz
bekötve.
Kábelezés
A kábelek az épület és a műtárgyak között földárokba fektetve, a gépházban és a műtárgyaknál
falra, mennyezetre, védőkorlátra rögzített kábeltartókra rögzítetten lesznek szerelve.
Az épületbe történő bevezetésnél, utak alatti átvezetéseknél védőcsöveket használunk.
3.2.2.8 A szennyvíztisztítóból elfolyó víz várható összetétele:
A tisztított szennyvíz befogadója a 28/2004. (XII. 25.) KVVM rendelet 2. sz. melléklete szerint:
3. Időszakos területi kategóriába esik. Ennek alapján a tisztított szennyvíz elvárt minősége:
12. táblázat
Szennyezőanyag
Összetevők
koncentráció
mg/l (g/m3)
BOI
≤25
KOI
≤75
N összes
≤25
P összes
≤5
Lebegőanyag
≤50
NH4+
≤10
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A nyers kommunális szennyvíz becsült összetétele:
Szennyező anyagok
BOI5
KOI
Lebegőanyag
TKN
P összes
Coli (MPM/100ml)

13. táblázat
Szennyező-anyag
koncentráció
mg/l (g/m3)
600,0
1200,0
700,0
110,0
18,0
107

A gyökérmezőről elfolyó víz várható összetétele:
Összetevők
BOI
KOI
N összes
P összes
Lebegőanyag
NH4+

Gyökérmezőre
bemenő értékek
mg/l (g/m3)
64,4
128,8
47,04
12,96
7,1
48,40

14. táblázat
Gyökérmezőről
kilépő értékek
mg/l (g/m3)
25,8
51,5
14,11
5,18
1,4
12,10

3.2.2.9 Iszap- és egyéb hulladékok kezelése
Iszapkezelés
Az iszap elhelyezése:
A keletkezett szennyvíziszap elhelyezése több módon megoldható:
Az iszap termőterületen történő elhelyezése - talajon, vagy talajban - injektálással, vagy
mélybarázdás eljárással, a legegyszerűbb és leggazdaságosabb eljárás. A szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezésének kockázati feltételeit számos hazai és külföldi kutatómunka keretében
vizsgálták, melyek egyértelműen azt igazolják, hogy (a megfelelő előírások betartása mellett) ez
az eljárás számos előnyt kínál. A talaj N terhelhetőségét az 50/2001 (IV.3.) Kormányrendelet
szabályozza. A szennyvíziszap szántóföldi hasznosítású elhelyezése 29/2006. (IV.10.) FVM
rendeletet szerinti TALAJVÉDELMI TERV alapján történik.
Az iszap elszállítása:
Az iszap rendszeres elszállítása további kezelés céljából.
A kockázatok elkerülésére a szennyvíziszap szennyezettségét rendszeresen vizsgálni kell. Ha a
vizsgált szennyvíziszap nehézfémmel határérték feletti mértékben szennyezett, akkor azt elkülönítetten kell lerakni, és további kezelését, illetve elhelyezését „A veszélyes hulladékokról“
szóló 102/1996.(VII.12.) Kormányrendelet előírásai szerint kell biztosítani.
Rácsszemét
A rácsszemetet egy 120 l zárt műanyag szemétgyűjtőben tároljuk, és hetente egyszer kerül elszállításra, a kommunális hulladéklerakóra. Egyéb hulladék a telepen nem keletkezik.
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3.2.2.10 Környezetvédelem
Technológiai egységek:
A tisztítás-technológia olyan technológián alapszik, mely tervezési jellemzőinek következtében
teljesen környezetbarát működésű:
• A mikroorganizmusok mennyisége a medencékben olyan szintű, hogy szag és habképződés
nem lép fel.
• A folyamat anyagáramainak következtében egészséges biomassza alakul ki, ezáltal kiküszöböljük a spontán anaerob rothadást, amely szagproblémákat okozhat.
• A technológiai folyamat és az iszapstabilizálás zárt rothasztó térben történik, így környezeti
hatása a határértékeken aluli.
• A biológiai tisztítás a karbantartás illetve az esetleges üzemzavar alatt is biztosítható.
Védőtávolság, védőövezet
A szennyvíztisztító telep helyének kiválasztásánál szempont a védőtávolság. Jelen tervezés során vizsgáltuk a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásainak érvényesülését:
Szennyvíztisztító, építmények legkisebb távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági-,
üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől:
Hagyományos szennyvíztisztító folyadékfázis-kezelő és zárt anaerob iszapkezelő létesítményei
50 000 m³/d szennyvíztisztítási kapacitásig, aerob úton stabilizált iszap kezelése nyitottan.
A vonatkozó rendelet szerint a védőtávolság min. 300 m.
A legközelebbi lakóháztól való távolság: >300 m, így az elhelyezés kielégíti a fent hivatkozott
rendelet előírásait.
Szigetelés
A műtárgyak vízzáró pp lemezből készülnek, így a szennyvíz szivárgása, azaz talajvíz szennyezése nem fordulhat elő. Az összes technológiai vezeték kialakításánál, ugyanezek az elvek érvényesülnek.
Befogadó, szennyvízminőségi határértékek
A tisztított szennyvíz befogadója a Dong-éri-főcsatorna alsó elnevezésű vízfolyás. A kezelendő,
nyers szennyvíz nyomócsövön érkezik a szennyvíztisztító telepre, a tisztított szennyvíz nyomócsövön keresztül jut a befogadóba. A tisztított szennyvízre vonatkozó szennyvízminőségi határértékek, a 28/2004. (III. 22. ) KöM-KöViM együttes rendelet 2. sz. melléklete szerint:
A települések szennyvízelvezetésével, szennyvízkibocsátásával kapcsolatos határértékek a 12.
táblázat tartalmazza.
Levegőtisztaság védelem
A szennyvíztisztító telepek elhelyezésénél alapvető szempont, hogy a 253/1997.(XII.20.) Korm.
rendelet szerint, az előírt legkisebb védőtávolságok teljesüljenek. A levegőtisztaság védelem
szempontjából (21/2001. (II.14.) Korm. rendelet) a következőket foglalhatjuk össze:
A szennyvíztisztító telepek környezetre gyakorolt hatásának megítélése során a bűz és a bakteriális szennyező hatás szerepel az első helyen. A hatások előidézésében meghatározó szerepe
van az alkalmazott tisztítási technológiának, valamint az oxigénbevitelt biztosító berendezés típusának. A javasolt szennyvíztisztítási technológiánál szaghatás nem lép fel. A megfelelő terhelés, és levegőztető felület valamint az iszapkor biztosítja a szerves anyagok lebontása mellett az
ammónia lebontását (nitrifikálás) is.
A tisztítás első eleme a kézi tisztítású rács: a kiszűrt rácsszemét tárolása, kezelése és elszállítása
zárt konténerben történik, így az esetleges szaghatás kiküszöbölhető. A műtárgyakban lévő vízfelszín nyugodt, így üzeme szaghatással nem jár. A medencéből kiemelt iszap stabil, nem rothadásképes. Az iszap zártan, szippantó autóval kerül elszállításra a szennyvíztisztító telepről. A
medencékben, rendeltetésszerű üzemelés mellett a víz a felszínen nem jelenhet meg, így a bűzhatás kialakulásának kockázata csekély.
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Zaj és rezgés elleni védelem
Alapállapot
A terhelési értékek, a határértékkel való összehasonlításánál, a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM. Együttes rendelet alapfogalmait kell
követni.
A szennyvíztisztító telep környezete
A szennyvíztisztító telep Pusztaszer település határában kerül megépítésre. A tisztító telep Pusztaszer település belterületi határától 1000 m-re van.
Követelmény értékek
„Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel“
A vonatkozó zajterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM közös
rendelet 1. sz. melléklete szerint az üzemi létesítményektől származó zaj megengedhető értéke:
LTH nappal: 50 dB(A)
LTH éjjel:
40 dB (A)
Ugyanezen rendelet 2. sz. melléklete szerint, az építési munkából származó zaj megengedett
egyenértékű A-hangnyomásszintje (1 éves építési munka időtartam esetén):
LTH nappal: 60 dB(A)
LTH éjjel:
45 dB (A)
Az iszap, és szippantott szennyvíz szállítása főközlekedési utakon történik. Az említett rendelet
3. sz. melléklete szerint:
LTH nappal: 65 dB(A)
LTH éjjel:
55 dB (A)
A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM közös rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza az emberre ható
rezgés, terhelési határértékeit, épületekben.
Általános rendeltetésű, lakó-, üdülő és közösségi épületekben, a rezgésterhelési határérték:
a nappali követelmény érték: Amax = 200 mm/s2
az éjjeli követelmény érték: Amax = 100 mm/s2
Vegyszerek
A szennyvízkezelési technológia során vegyszert a fertőtlenítéshez használunk.
3.2.2.11 Üzemeltetés
Az üzemeltetés személyi feltételei
A tisztítótelep működése automatikus, a rendszer időszakos felügyeletet igényel. Üzemeltetői
feladat, és kézi munkát igényel a rács kézi tisztítása, rácsszemét-konténer cseréje, mozgatása,
az iszap elszállíttatása. Feladat továbbá bizonyos időközönként a vályúk, bukóélek tisztítása a
környezet rendben tartása. A telep állandó felügyeletet nem igényel, a várható napi munkaidő
ráfordítás átlagosan 1-2 óra.
Karbantartás
Az egyesített műtárgyak különösebb karbantartást nem igényelnek. Az alkalmazott gépészeti
berendezések és szerelvények idő- és korrózióálló anyagokból kerülnek legyártásra, úgymint
nemesacél, kemény polietilén, alumínium, tűzihorganyzott acél, PVC, illetve gumi. Karbantartási igényük nincs. A beépített gépek, kapcsolószekrények karbantartására, a gyártó cég
vonatkozó előírásai az irányadók. A gépi berendezések időszakos ellenőrzése és karbantartása
(olajcsere, tisztítás, stb.) különleges szakértelmet nem igényel. A nagyobb javításokhoz, alkatrészcserékhez javasoljuk a gyártó cég szakembereinek bevonását.

- 36 -

PROWATECH Kft.

3.3

Pusztaszer Község Települési Szennyvízkezelési Programja

2017. január

„B” változat

3.3.1 A keletkező szennyvíz mennyisége
A tervezés alapjául számításba vehető lakosegyenérték (LE) és a kommunális szennyvízkibocsátás:
15. táblázat
Szennyvíz
Megnevezés
LE
m3/d
Pusztaszer belterület
977
70,5

Pusztaszer külterület

408

29,5

Összesen

1385

100,0

3.3.2 A szennyvízelvezető hálózat ismertetése
A belterületi csatornahálózatok hidraulikai méretezését az OVHMI Műszaki Irányelvek MI 10 167/2 87
előírása határozza meg.
A szennyvízelvezető hálózat részletes ismertetése:
A belterületi csatornahálózat várható szennyvízterhelése:
16. táblázat
A település neve

Szennyvíz-terhelés
Napi terhelés
m3/d

Pusztaszer település

100,0

Óracsúcs
3

m /h
10,0

l/s
2,8

A csatornahosszak összefoglaló táblázata:
17. táblázat
Tervezett csatornák:
Csatorna jele

Mérete

Anyaga

P-1-0-0
P-1-1-0
P-1-1-1
P-1-1-2
P-1-1-3
P-1-1-4
P-1-2-0
P-1-2-0-1
P-1-2-1
P-1-2-2
P-1-2-2-1
P-1-2-3
P-1-2-4
P-1-2-5
P-1-2-6
P-1-3-0
P-1-4-0
P-1-5-0
P-1-6-0
P-1-6-1
P-1-6-1-1
P-1-6-2

NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200

KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
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Hossza (m)
1139,6
1162,5
95,0
103,0
84,0
116,0
2068,2
109,0
186,0
690,0
115,0
117,0
330,0
150,0
72,0
170,0
109,0
190,5
536,5
335,0
246,3
178,0

Házi bekötések (db)
51
63
5
9
7
0
121
10
18
33
12
9
14
8
4
15
8
15
9
17
18
18
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Tervezett csatornák:
Csatorna jele

Mérete

Anyaga

P-2-0-0
P-2-1-0
P-2-1-1
P-2-2-0
P-2-2-1
Összesen:
Házi bekötés

NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 200
NA 150

KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC

Hossza (m)
700,0
621,0
162,5
618,0
160,0
10 564,1
5 520,0

Házi bekötések (db)
42
17
6
17
6
552
552
18. táblázat

Tervezett nyomóvezeték:
Mérete
Anyaga
Dk 110
KPE
Dk 63
KPE
Dk 63
KPE
Dk 63
KPE
Dk 75
KPE

Jele
PNy-1
PNy-2
PNy-3
PNy-4
PNy-5

Hossza (m)
8 720,0
5,0
10,0
240,0
2 776,0
19. táblázat

Mérete
5 m3

Tervezett zárt tározók:
Anyaga
Darabszám
műanyag
107 db

Tervezett szennyvízátemelők:
P 1. jelű átemelő
Szennyvíz:
A választott szivattyú:

Qd = 100,0 m3/d
Qócs = 2,8 l/s
Hgeod= 8,0 m
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P 2. jelű átemelő
Szennyvíz:
A választott szivattyú:

P 3. jelű átemelő
Szennyvíz:
A választott szivattyú:

Qd = 15,62 m3/d
Qócs = 0,43 l/s
Hgeod= 2,0 m

Qd = 7,31 m3/d
Qócs = 0,2 l/s
Hgeod= 2,0 m
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P 4. jelű átemelő
Szennyvíz:
A választott szivattyú:

P 5. jelű átemelő
Szennyvíz:
A választott szivattyú:

Qd = 5,81 m3/d
Qócs = 0,16 l/s
Hgeod= 4,0 m

Qd = 8,28 m3/d
Qócs = 0,23 l/s
Hgeod= 5,5 m
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3.3.3 Szennyvízkezelés
A csatornán összegyűjtött szennyvizet szivattyú segítségével juttatjuk Ópusztaszer település csatornarendszerébe. A keletkezett szennyvizek befogadója az Ópusztaszeri szennyvíztisztító telep. A település
külterületén lévő ingatlanokon a szennyvíz gyűjtése zárt tározókban történik, ahonnan szennyvíz szippantó autóval kerül elszállításra az Ópusztaszeri szennyvíztisztító telep fogadóaknájába. A szennyvíztisztító telep kapacitása 310 m3/nap 3116 LE, minimális szabad kapacitással rendelkezik, így a telep
bővítése szükséges.

3.4

„C” változat

Egyedi szennyvízkezelő létesítmény: amely legalább 1, legfeljebb 50 lakosegyenérték szennyvízterhelésnek megfelelő települési kommunális szennyvíz tisztítását, végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálja.
Az egyedi szennyvízkezelő létesítmény lehet egyedi szennyvízkezelő berendezés: olyan
vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves, biológiai tisztítását energiabevitel
segítségével végzi, illetve lehet tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan
oldómedencéből és tisztítómezőből álló vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves
elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok lebontását energiabevitel nélkül
végzi.
Egyedi szennyvízkezelő létesítményt bármely területen történő programszerű telepítés esetén, illetve
egyedi szennyvízkezelő berendezést a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni,
ha a települési önkormányzat által elfogadott és a vízügyi hatóság által jóváhagyott települési
szennyvízkezelési program ezt lehetővé teszi.
Az egyedi szennyvízkezelő létesítmény építésével kapcsolatos elvárások:
• A tervezett technológia elégítse ki az adott befogadóra előírt határértékeket,
• A biológiai tisztítás tartalmazza a N és P eltávolítás lehetőségét,
• Alkalmas legyen szezonális terheléseket is kezelni,
• A berendezésben stabil iszap képződjön,
• A berendezés működése költséghatékony legyen,
• Üzemeltetése egyszerű és átlátható legyen,
• Segítse elő a korábbi illegális lerakók felszámolását.
Az egyedi szennyvízkezelő berendezések általában a nagyüzemi szennyvíztisztítók (és szennyvíztisztítási technológiák) kicsinyített másaként kifejlesztett, az aerob biológiai lebontáson alapuló, előregyártott, a helyszínen könnyen összeszerelhető és telepíthető automatizált kis szennyvíztisztítók, amelyek alapvető tulajdonsága, hogy a szennyezőanyag lebontást levegő (oxigén) bevitel segítségével végzik. Alkalmasak a kisebb lakóközösségek, lakóparkok vagy pl. egyedülálló panziók, intézmények, illetve, a családi házak kommunális szennyvizeinek tisztítására.
A piacon számos hazai és külföldi gyártó berendezései megtalálhatók, közös jellemzőjük, hogy a tisztítási kapacitásuk lépcsőzetesen 1- 50 lakosegyenértékig változik. Kialakításuk olyan, hogy előregyártott, elemeik a helyszínen könnyen összeszerelhetőek és telepíthetők. A projektben csak azon berendezések alkalmazása támogatott melyek rendelkeznek a MSZ-EN12566-3 szerinti CE minősítéssel.
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3.4.1 A tisztított szennyvíz befogadója
A tisztított szennyvizet nem vezetjük élővíz befogadóba ezért a tisztított szennyvízre nem a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti területi kategória előírásai érvényesek. A
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Pusztaszer település fokozottan érzékeny felszín
alatti vízminőség védelmi területen lévő település.
A tisztított szennyvíz szikkasztása a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet követelményeinek betartása
szerint történhet.
Az érintett ingatlanok helye Pusztaszer kül- és belterülete. A telepítendő berendezésekből kilépő, elszikkasztandó tisztított szennyvíz paramétereinek teljesítenie kell a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról - 4. számú melléklete szerinti határértékeket.
20. táblázat: Egyedi szennyvízkezelő létesítményből földtani közegbe történő bevezetés
SorSzennyező anyagok
szám

1.

3.

4.

Mérték- Mintavétel
egység
típusa

Dikrotmátos oxigénfogyasztás

KOIk

Ammóniaammónium-nitrogén

NH4N

mg/l

Összes szervetlen
nitrogén

öNásv

mg/l

mg/l

minősített
pontminta
24 órás
átlagminta
minősített
pontminta
24 órás
átlagminta
minősített
pontminta
24 órás
átlagminta

Határérték felszín alatti víz szempontjából
nem fokozottan
fokozottan
érzékeny
érzékeny
területen(1)
területen
-

150

75

100

-

-

10

-

-

-

25

-

1) A mintavétel típusa vagylagosan írható elő, egy-egy paraméterre mindkettő együtt nem alkalmazható.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló, 25. § (3) bekezdése szerint tilos egyedi szennyvízkezelő berendezést létesíteni a fokozottan érzékeny területek közül azokon:
a) a karsztos területeken, ahol a felszín alatti víztest nem éri el a jó kémiai állapotot vagy a települési szennyvízkezelési program szerint nem a legalacsonyabb sérülékenységi kategóriába
tartozik, vagy
b) a területeken, ahol a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet a szennyvíz szikkasztását tiltja. A kormányrendelet ezen előírásainak teljesülését a későbbiekben vizsgáljuk.
A szikkasztás során a célkitűzés, hogy a felszín alatti vizek, illetve víztestek állapota ne romoljon. Ez a
jelenlegi megoldás hatására teljes mértékben teljesülni fog, mert a jelenleg működtetett, feltételezhetően nem vízzáró szennyvíztárolók helyett olyan egyedi szennyvíztisztító kisberendezések fognak üzemelni, amelyek 70-99% közötti szennyezőanyag-eltávolítást valósítanak meg.
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3.4.2 Szennyvíztisztítási technológia ismertetése
Az IN-DRÄN szennyvíztisztítási technológia az USA-ból származik, ahol a 70-es években telepítettek
először ilyen szennyvíztisztító berendezéseket. Ezt a technológiát fejlesztette tovább Dr. Fred Nyberg
úr, és 1991-ben a svédországi Alundában megalapította a
Fann Va- Teknik AB-t.
1991-től Svédországban, Finnországban és 2005-től Lengyelországban több mint 50 000 db IN-DRÄN® technológiával működő szennyvíztisztító berendezés került beépítésre.
2011-től kezdődően a FANN AB további országokban (Magyarország, Németország, Csehország, Szlovákia, Litvánia,
Szlovénia) kötött partneri megállapodásokat a termékei forgalmazására, és beépítésére. Magyarországon több, mint 100
ilyen
szennyvíztisztító
működik.
Többek
között
Bácsszentgyörgy településen, ahol a DAOP pályázat keretében 72 db berendezés lett telepítve 2012-13 ban.
A megnövekedett igények miatt 2012-ben megnyitotta új
gyártóüzemét a lengyelországi Katowicében.
A berendezések gyártása a legszigorúbb minőségi követelmények betartásával történik (ISO 9001, EN 12566-3).
Figyelembe véve a térség földrajzi adottságait, a lélekszámot, a vízbázis- védelmi szempontokat, az összegyűjtött
szennyvizet helyi, egyedi szennyvízkezelő berendezéssel
tisztítjuk, a tisztított szennyvizet helyben elszikkasztjuk.
• zárt, cseppszóródás ellen védett technológia,
• 5-100 % közötti terhelhetőség,
• energiatakarékos üzemeltetés,
• alacsony beruházási költségigény.
• A rendszerből kikerülő iszap stabil.
A lakóingatlanokon keletkező háztartási szennyvizet közvetlenül a szennyvíztisztító berendezésre vezetjük. Ez általában NA 110 mm-es gravitációs KG-PVC vezetékkel történik. Amennyiben a telepítendő tisztítóberendezés becsatlakozó csonkja lényegesen magasabban helyezkedik el a lakóingatlanból
kivezető szennyvízcsőhöz képest, akkor a nyers szennyvíz továbbítására egy házi átemelő közbeiktatása szükséges. A tisztítóberendezésre érkező nyers szennyvizet a berendezés segítségével a jogszabályokban előírt minőségűre tisztítjuk, majd a megtisztított szennyvizet megfelelően méretezett és kialakított szikkasztómező segítségével helyben elszikkasztjuk.
A szennyvíztisztítóra érkező szennyezőanyag terhelés 3. táblázat értékeivel számolva:
21. táblázat
Szennyezőanyag terhelés
Kapacitás: (fő)

4

6

8

12

16

25

30

40

50

Mértékegység

BOI5
KOI
Lebegőanyag
TKN

0,24

0,36

0,48

0,72

0,96

1,5

1,8

2,4

3,0

kg/d

0,48

0,72

0,96

1,44

1,92

3,0

3,6

4,8

6,0

kg/d

0,28

0,42

0,56

0,84

1,12

1,75

2,1

2,8

3,5

kg/d

0,04

0,06

0,08

0,12

0,16

0,25

0,3

0,4

0,5

kg/d

NH4+-N

0,03

0,045

0,06

0,09

0,12

0,1875

0,225

0,3

0,375

kg/d

P összes

0,006

0,009

0,012

0,018

0,024

0,038

0,045

0,060

0,075

kg/d
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3.4.2.1 A szennyvíztisztítási technológia műtárgyai
A szennyvíztisztítási technológia a következő műtárgyakból áll:
I. Biológiai szennyvíztisztító berendezés:
A FANN IN-DRÄN® típusú biológiai szennyvíztisztító kisberendezés alkalmas a háztartásokban keletkező szennyvíz és az un. szürkevíz biológiai tisztítására 1-50 lakos egyenértékig olyan területeken, ahol nincsen, ill. gazdaságtalanul létesíthető közcsatorna hálózat,
vagy központi szennyvíztisztító telep. E berendezések a közműves szennyvíztisztítással
egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosítanak, nem tartalmaznak a környezetre káros anyagot, továbbá adalék anyagok felhasználása nélkül, csendesen, szagmentesen üzemelnek. A berendezés műtárgyai a telepítés helyszínén könnyen szerelhetők, telepítésük
különleges szakértelmet nem igényel.
Az alkalmazott zárt, cseppszóródás ellen védett technológia a mechanikai tisztítás mellett a
csepegtetőtestes biológiai tisztításon alapszik - a keletkező iszap teljes anaerob stabilizációjával, nitrifikációval, denitrifikációval -, több tekintetben újszerű megoldások alkalmazásával.
Az előülepítés (mechanikus tisztítás) a biológiailag nem, vagy csak nehezen lebontható mechanikus szennyeződések felfogására szolgál. A biológiai szennyvíztisztítás alapeleme a
speciális anyagból készült IN-DRÄN tisztító modul. A biológiai tisztítás aerob, anoxikus,
oxikus biológiai folyamatokban történik. Az alkalmazott tisztítási technológia optimális és
stabil környezetet teremt a biológiailag lebontható szerves anyagok, nitrogén és foszforalapú szennyezőanyagok eltávolításához is. A tisztított szennyvíz közvetlenül a tisztítás után
elszikkasztható. Az átszivárgott és közben megtisztított szennyvíz gravitációsan jut a szikkasztómezőre.
II. Tisztított szennyvíz-szikkasztó mező/drénhálózat:
Szikkasztó mezőnek nevezzük az egymás mellett, elhelyezett szikkasztó árkok együttesét,
melyekre általában szakaszosan kerülnek a viszonylag nagy - akár 7,5 m3/d – szennyvízhozamok. A szikkasztóárkok hosszát a szivárgási tényező alapján kiszámított méretek adják
meg ingatlanonként.
3.4.2.2 A szennyvíztisztító berendezés működése
A nyers szennyvíz az először az előkezelő medencébe jut. Az előkezelő feladata a nyers szennyvízben
lévő durva szennyeződések
leválasztása. Az előkezelő
medencében a szennyvizek
lebegő anyagai mintegy
80-90%-os
hatásfokkal
ülepednek ki, és a műtárgyon belül a kiülepedő
iszap hidegrothasztása és
stabilizálása is végbemegy.
A BOI5 eltávolítás hatásfoka 30-40%-ra tehető. A foszfor és nitrogén eltávolítás csekély, 10% körüli (szükség esetén, kémiai
foszforeltávolítás segítségével a hatásfok 90%-ra felvihető). Az előkezelő medencében összegyűlt
szennyvíziszap 180 napos tartózkodási idő után közvetlen mezőgazdasági elhelyezésre is alkalmas,
vagy komposztálható, és mint komposzttrágya hasznosítható. Az előkezelő medence egyterű, belső
kialakítása olyan, hogy a karbantartás és az ellenőrzés könnyen megoldható legyen. A tartályok anyaga
öregedésálló, UV stabil strukturált polietilén. A tartály optimális geometriája lehetővé teszi, hogy hidraulikus kapacitása a lehető leghatékonyabb legyen, a maximálisan tárolható iszap akár ½ NK is lehet,
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amely maximális terhelésnél is minimum 2 éves iszaptárolást tesz lehetővé. A tartályok ideális méretei,
és alacsony súlyuk révén a könnyű beépítését és szállítást tesznek lehetővé. Az alacsony telepítési magasság és a bordázott kialakításnak köszönhetően a felúszás veszélye nem áll fenn, csak igen magas
talajvíz állásnál (-0,85 cm) kell a tartályokat felúszás ellen biztosítani.
7. ábra: IN-DRÄN Biobed reaktor
Az előkezelő medencéből kikerülő előtisztított szennyvíz
IN-DRÄN biológiai reaktorba kerül, gravitációs elvezetés esetén egy NA 110 mm –es vezetéken keresztül. A
biológiai reaktor fő elemei: az IN-DRÄN tisztító modul,
elosztó és szellőztető vezeték, levegőztető egység.
A biológiai tisztóegység (reaktor) alapvetően három féle
lehet:
1, Az IN-DRÄN® K tipusú egység általánosan használható a legtöbb esetben.
2. Az IN-DRÄN® Plus tipusú egységet akkor célszerű
alkalmazni, ha a terület magas talavízállású, mivel a
reaktor rendelkezik egy speciális (Plus) töltettel, amely elpusztítja a humán-patogén baktériumok
közel 100%-át.
3. Az IN-DRÄN® Boibed tipusú egységet akkor célszerű alkalmazni, ha a kevés a rendelkezésre álló
terület, a tisztított szennyvizet hasznosítani akarjuk vagy élővíz befogadóba juttatni, illetve ha igen
magas tisztítási hatásfokot kell elérni (pl. kémiai foszforeltávolítás).
A biológiai reaktorban egy elosztó vezeték speciális kialakítású furatain keresztül a szennyvíz egyenletesen oszlik el az IN-DRÄN tisztító modulokon. A szennyvíz a modulokon kialakult kollmatált
biofilm-rétegen át (ahol biológiai tisztításon megy keresztül) függőlegesen a bioreaktor aljára szivárog.
A szennyvíz szennyező anyagai a reaktorban (kémiai és biológiai folyamatok révén) lebomlanak, átalakulnak. A reaktoron átfolyt és közben megtisztított szennyvíz gravitációsan jut a szikkasztómezőre
ahonnét a földbe szivárog. A szikkasztómező alján egy drénvezeték segítségével a megtisztított
szennyvíz egy részét összegyűjtjük, majd gravitációsan továbbítjuk a mintavételező aknába.
A reaktor működésének fontos része, a megfelelő szellőzőzés kialakítása, annak érdekében, hogy a
biofilmen lévő baktériumok kellő levegőhöz (oxigénhez) jussanak, ezért az elosztó vezeték végére levegőztető fejet helyezünk el. A berendezés megfelelő mennyiségű friss levegő (oxigén) ellátásáról INDRÄN típusú berendezés esetén egy fúvó (ventilátor) gondoskodik.
Az IN-DRÄN tisztító modul
A biológiai tisztítás fontos eleme az IN-DRÄN tisztító modul, kialakítását a 8. ábra mutatja. Egy modul
mérete 1,2 x 0,6 x 0,2 m, súlya kb. 5,5 kg, szárazon. A modul tulajdonképpen egy összehajtott, speciális összetételű geo(bio)textil. Az összehajtogatott redők közötti távolság kialakítását egy szintén speciálisan erre a célra kifejlesztett a termo műanyag elem biztosítja.
8. ábra: IN DRÄN tisztító modul
Az IN-DRÄN modul működése
Az IN-DRÄN modul működését a
9. ábra szemlélteti.
Az előkezelt szennyvíz az elosztó
vezetéknek
köszönhetően
egyenletesen jut a modul felfelé
nyitott kamráiba. A szennyvízzel
teli, felfelé nyitott kamrákból a
szennyvíz a kamra alján a
kavicsrétegbe szivárog, a kamra oldalán átszivárog, a levegővel teli alul nyitott kamrákba (ahonnan
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szintén a kavicsrétegbe szivárog). A kamrák alját és oldalát képező geotextílián kialakul egy biológiai
hártya. A biológiai hártyában (biofilm) található baktériumok végzik a szennyvíz tisztítását.
9. ábra
A tisztítási folyamat az un. csepegtetőtestes szennyvíztisztítási technológián alapszik, melynek a lényege,
hogy a csepegtetőtestre kerülő szennyvíz egy része
gyorsan mozog a makropórusokban, azonban a szennyvíz legnagyobb része a maradék a biológiai hártya felszínén lassan halad illetve csepeg lefelé. A BOI5 eltávolítás a gyors mozgású szennyvízből bioszorpció és
koaguláció révén a lassú mozgású szennyvízhányadból
pedig az oldott komponensek fokozatos lebontása révén
a biológiai hártyában jön létre. A csepegtetőtest porózus, nagy felületű anyagon megtelepülő biológiai hártya, a biofilm segítségével bontja le jó hatásfokkal ülepített szennyvíz lebegő, továbbá kolloidális és oldott
szennyeződéseit. A szennyvíz oldott szennyezőanyagai és az oldott oxigén a biológiai hártyában az
asszimiláló mikroorganizmusok környezetébe diffundál. Eközben sejthártyatömeg keletkezik. A hártya
vastagsága függ az aerob réteg alatti anaerob rétegtől is. A biológiai hártyában általában a hártya felszín közeli térben heterotróf baktériumok, a hártya mélyén pedig autotróf baktériumok vannak jelen. A
hártya felső terében magasabb rendű mikroorganizmusok, pl. gombák (Fusarium, Oospora) is megtalálható. Esetleg algák is megtelepedhetnek a csepegtetőtest tetején. A speciálisan kialakított kamrák és
a geotextília megfelelő életteret biztosít a biofilm kialakulásának, és egyben megakadályozzák a baktériumok túlzott elszaporodását is, ezzel megakadályozva az IN-DRÄN modul esetleges eltömődését.
Elosztó vezeték
Az elosztó vezeték egy vastag-falú bordázott PE anyagú cső, amely jó ellenáll a földfelszínről átadódó
terhelésnek. Speciális kialakítású furatain keresztül biztosítja a párhuzamosan, vagy sorba kapcsolt
(akár 20 m hosszan) IN DRÄN tisztító modulok egyenletes szennyvíz ellátását. (10. ábra)

10. ábra: Elosztó vezeték
Szellőző rendszer

Az IN-DRÄN tisztítórendszer működésének fontos része, a megfelelő levegőztetés kialakítása, annak
érdekében, hogy az IN-DRÄN modulok kellő levegőhöz (oxigénhez) jussanak, ezért az IN-DRÄN modulok végére egy levegőztető fejet helyezünk el. A levegőztető fej a földfelszíntől min. 50 cm-re kell,
hogy kiálljon. berendezés megfelelő mennyiségű friss levegő (oxigén) ellátásáról IN-DRÄN típusú
berendezés esetén egy fúvó (ventilátor) gondoskodik.
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11. ábra: IN DRÄN szellőző rendszer

Az IN-DRÄN Plus tisztító egység
A Magas talajvízállású területeken az IN-DRÄN® Plus biológiai tisztító egységeket használjuk. Ebben
az esetben az előkezelő tartályból a szennyvíz szivattyú segítségével jut az IN-DRÄN® Plus biológiai
tisztító modulokra. A biológiai tisztító-egység kialakítását a 12. ábra mutatja. Fő elemei: az adagoló
akna, az IN-DRÄN Plus tisztító modulok és az elosztó vezeték.
A biológiai szennyvíztisztítót ciklikusan tápláljuk szennyvízzel. Az adagoló aknában lévő szivattyú
vezérlése úgy van beállítva, hogy a tisztító modulok elárasztása minimum 4 ciklusban történjen. A lökésszerűen érkező előkezelt szennyvizet, az elosztóvezeték segítségével egyenletesen osztjuk szét az
IN-DRÄN Plus tisztító modulok felületén.

12. ábra
A szennyvíz a modulokon kialakult kollmatált biofilm-rétegen át (ahol biológiai tisztításon megy keresztül) függőlegesen a tisztító modulok aljára szivárog. A tisztító modulban lévő „Plus” speciális bio
töltőanyag hatékonyabbá teszi a tisztítási folyamatot, megnöveli a modul tisztítókapacitását, és elpusztítja a szennyvízben elszaporodó baktériumok és vírusok (pl. az igen fertőző un. humán patogén baktériumok és vírusok: E.coli, fekális Enterococcus, adenovírus, norovírusok, stb.) 99,99 %-át, ezáltal biztosítható, hogy extrém magas talajvíz állás esetén sem jut veszélyes szennyezőanyag a talajvízbe. Az
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IN-DRÄN® Plus egy biológiai tisztító és biológiai szűrő
is egyben. A szennyvíz szennyező anyagai a modulokban
(kémiai és biológiai folyamatok révén) lebomlanak, átalakulnak. A tisztító modulokon átszivárgott és közben
megtisztított szennyvizet elszikkasztjuk.

13. ábra: IN DRÄN Plus tisztító modul
3.4.2.3 Az elfolyó tisztított szennyvíz paraméterei:
-

KOIk
NH4
N (ö.)

75 mg/l, 24 órás kevert mintából, homogenizálva.
10 mg/l, 24 órás kevert szűrt mintából, homogenizálva.
25 mg/l, 24 órás kevert szűrt mintából, homogenizálva.

≤
≤
≤

A szennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
szóló, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerint a berendezésekből elfolyó
szennyvíz minősége megfelel a határértékeknek.
Abban az esetben, ha a befogadóba történő bevezetés esetén a foszfor eltávolítás is igény, ez az erre a
célra kifejlesztett Eko Treat® modul beiktatásával oldható meg.
3.4.2.4 Technikai adatok
22. táblázat
Egyedi szennyvízkezelő berendezések
4

6

8

12

16

25

30

40

50

Mértékegység

0,24

0,36

0,48

0,72

0,96

1,5

1,8

2,4

3,0

kg

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

3,75

4,5

6,0

7,5

m3

Befolyó csatlakozóméret: NA

110

110

110

110

110

110

110

110

110

mm

Elfolyó csatlakozóméret: NA

110

110

110

110

110

110

110

110

110

mm

Keletkező iszap:

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

3,125

3,75

5,0

6,25

m3/év

Kapacitás: (fő)
Napi szervesanyag
lebontás:
Napi tisztított szennyvíz:

3.4.2.5 Iszapkezelés
A keletkező szennyvíziszap átlagos mennyisége a 22. táblázat szerint alakul.
Az iszap lehetséges elhelyezése:
A kezelt iszapot szippantó autóval elszállítják a település közelében működő, és híg iszap befogadására
alkalmas szennyvíztisztító telepre, ahol az iszapkezelőben víztelenítik, majd a víztelenített iszapot
komposztálják.
3.4.2.6 A telepítési hely kiválasztása és ennek feltételei:
-

A Berendezés műtárgyainak elhelyezéséhez legalább 1 db 5 m átmérőjű szabad terület álljon
rendelkezésre, hogy a munkagödör akadálymentesen elkészíthető legyen.
A munkagödör széle és a legközelebbi épület között legalább 3m védőtávolságot ajánlatos
megtartani. Ha a munkagödör mélysége meghaladja a védő a távolságot, akkor azt a gödör
mélységének megfelelőek meg kell növelni. Az előülepítő fölé építeni tilos!
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Kerülni kell a berendezés műtárgyainak talajvizes területre történő telepítését. Amennyiben ez
elkerülhetetlen, a tartály lehorgonyzására van szükség.
A berendezés gyalogos forgalomnak kitett közlekedési útvonal alá elhelyezhető, a
gépjárműforgalomnak kitett területre csak abban az esetben telepíthető, ha megfelelően
méretezett teherhordó felület áll rendelkezésre.
Fák és növények környezetében a berendezés műtárgyai a fatörzstől 2,0 m-nél közelebbre ne
kerüljön. A műtárgyak fölé és mellé csak olyan növényeket telepítsen, melyek gyökérzete
növekedés közben sem nyomja meg a műtárgyak falát.
Lejtők esetén szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy a műtárgyak 5 méteres körzetében
szükség van-e támasztófal építésére.

3.4.2.7 A Szikkasztómező
Szikkasztó mezőnek nevezzük az egymás mellett, elhelyezett szikkasztó árkok együttesét, melyekre
általában szakaszosan kerülnek a viszonylag nagy - akár 1,5 m3/d – szennyvízhozamok.
Talajba történő tisztított szennyvíz-elhelyezés feltételei:
A talajba történő tisztított szennyvíz elhelyezés (szikkasztás) esetén az alábbi helyi feltételeket kell
figyelembe venni:
Tereplejtés:
• 2%-nál kisebb tereplejtésnél a talajban történő szikkasztás nagyon kedvező
• 2–8% közötti tereplejtésnél a talajban történő szennyvízszikkasztás kedvező
• 8–15% közötti tereplejtésnél a talajban történő szennyvízszikkasztás kevésbé kedvező
• 15%-nál nagyobb tereplejtésnél a talajban történő szennyvízszikkasztást kerülni kell
Áteresztő réteg, repedezett kőzet mélysége:
• Nagyon kedvező a helyzet akkor, ha ez a távolság 2 m, vagy ennél nagyobb.
• Kedvező, ha ez a távolság 1,5–2,0 m között van.
• Kevésbé kedvező, ha a távolság 1,0–1,5 m között van.
• Ha a repedezett alapkőzet a szikkasztási felület alsó síkjától számítva 1 m, vagy ennél kisebb
távolságra van, a talajban történő szennyvízszikkasztást csak a dombos szikkasztási rendszer
(9/c. ábra) alkalmazása esetén engedhető meg.
Vízzáró réteg mélysége:
• Ha a vízzáró réteg a szikkasztási felület alsó síkjától 2,5 m távolságra van, a szikkasztás nagyon
kedvező.
• Ha ez a távolság 1,5–2,5 m között van, akkor a szikkasztás kedvező.
• Kevésbé kedvező a szikkasztás, ha ez a távolság 1,0–1,5 m között van.
• Ha a vízzáró réteg mélysége és a szikkasztási felület alsó síkjától számítva 1,0 m-en belül van, a
talajban történő szennyvízszikkasztás csak a dombos szikkasztási rendszer (9/c. ábra) alkalmazása esetén engedhető meg.
Talajvízszint mélysége:
• Nagyon kedvező a helyzet, ha a max. talajvízszint 3,0 m-re, vagy ennél nagyobb távolságra helyezkedik el a szikkasztási felület alsó síkjától.
• Kedvező a szikkasztás feltétele, ha ez a távolság 1,5–3,0 m között van.
• Kevésbé kedvező, ha ez a távolság 1,0 – 1,5 m közötti érték.
• Ha a maximális talajvízszint kevesebb, mint 1,0 m-re közelíti meg a szikkasztási felület alsó
síkját, tartósan (1 hónap), a talajban történő szikkasztás csak a dombos szikkasztási rendszer
(9/c. ábra) alkalmazása esetén engedhető meg.
Vízáteresztő képesség:
A talaj vízáteresztő képességét a „k” tényezővel jellemezzük
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„k” érték táblázat
23. táblázat
Talajnem

„k”, m/s

„k”, m/d

Átlag

– Homokos kavics
– Vegyes szemeloszlású
iszapmentes homok
– Iszapos homok
– Egyenletes szemeloszlású
finom homok
– Homokliszt
– Iszapos homokliszt
– Iszap
– Sovány agyag
– Kövér agyag

1·10-2 – 1·10-3

864 – 86,4

475,2

1·10-3 – 1·10-4

86,4 – 8,64

47,5

5·10-5 – 5·10-5

4,32

4,32

8,64 – 0,864

4,75

•
•
•
•

-4

1·10 – 1·10

-5

5·10-5 – 5·10-7
1·10-6 – 1·10-7
1·10-7 – 1·10-8
1·10-7 – 1·10-8
1·10-8 – 1·10-10

4,32 – 0,0432
0,0864 – 0,00864
0,00864 – 0,000864
0,00864 – 0,000864
0,000864 – 0,00000864

2,18
0,047
0,0047
0,0047
0,00044

1·10-5 m/s feletti vízáteresztő képességű talaj, szikkasztásra rendkívül kedvező.
1·10-5 - 5·10-6 m/s vízáteresztő képesség közötti érték esetén kedvező a szikkasztás.
5·10-6 - 5·10-7 m/s vízáteresztő képesség közötti érték esetén átlagos minősítésű a szikkasztás.
Ha a talaj vízáteresztő képessége kisebb, mint 5·10-7 m/s, a talajban történő szennyvízszikkasztás nem kedvező (a meglévő talajban történő szikkasztás esetén nagy szikkasztási felület igény
jelentkezik, ezért a szikkasztó-árkoknál javasolt talajcserét alkalmazni).

A Szikkasztómező kialakítása:
A biztonságos szikkasztáshoz szükséges talajréteg vastagság, a szikkasztóárok aljától minimum 1 m.
A szikkasztó árok legnagyobb lejtése < 2-5‰, esetén a leg megfelelőbb, az egyes árkok legnagyobb
hossza ne haladhatja meg a 25 métert. Ha a tereplejtés 3‰ felett van, az árkokat közel a rétegvonalak
irányában célszerű elhelyezni.
A szikkasztómezők kialakítása a következők szerint történhet:
9. ábra/a

9. ábra/b
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9. ábra/d

1, A kiemelt, vagy dombos rendszerek alkalmazása (9. ábra/c):
A rendszer a talajfelszín feletti magasságban van kialakítva. A fellazított fedőrétegre 40 - 60 cm homokréteg van felhordva, erre van helyezve a 40 cm zúzottkő vagy kavics ágyazat (szemcseméret 3-5
mm). Az ágyazatba kerül az elosztó drénhálózat, ahová gravitációsan vagy szivattyú segítségével kerül
a szennyvíz. A kavicsréteg fölé geotextília, majd természetes talajból min. 50 cm borítás kerül. Az
ágyazat szélessége 2 m.
Javasolt alkalmazása:
• igen magas magas talajvíz szintű területeken,
• olyan helyeken, ahol az alsó kőzet nagyon porózus és a hagyományos rendszerek nem alkalmazhatók,
• ahol a lejtés kisebb, mint 12 %,
• ahol a talaj vízáteresztő képessége kicsi.
2, Sekély mélységű árkos rendszer (9. ábra /b):
A rendszer a talajfelszín magasságban van kialakítva. A sekély mélységű árok aljára 30 - 40 cm homokréteg van terítve, erre van helyezve a 40 cm zúzottkő vagy kavics ágyazat (szemcseméret 3-5 mm).
Az ágyazatba kerül az elosztó drénhálózat, ahová gravitációsan vagy szivattyú segítségével kerül a
szennyvíz. A kavicsréteg fölé geotextília, majd természetes talajból 15-30 cm borítás kerül. Az árok
szélessége 0,9-1 m
Javasolt alkalmazása:
• magas talajvíz szintű területeken,
• olyan helyeken, ahol az alsó kőzet nagyon porózus,
• ahol a talaj vízáteresztő képessége kedvezőtlen.
3, Árkos rendszer talajcserével (9. ábra /a):
A rendszer a talajfelszín alatt van kialakítva. Az 1,2-1,4 m mélységű árok aljára 60-90 cm zúzott kő
(szemcseméret 5-8 mm) kerül, erre jön a 40 cm zúzottkő vagy kavics ágyazat (szemcseméret 3-5 mm).
Az ágyazatba kerül az elosztó drénhálózat, ahová gravitációsan vagy szivattyú segítségével kerül a
szennyvíz. A kavicsréteg fölé geotextília, majd természetes talajból a visszatöltés a földfelszínig. Az
árokszélesség 0,4-0,5 m.
Javasolt alkalmazása:
• alacsony talajvíz szintű területeken,
• ahol a talaj vízáteresztő képessége kedvezőtlen.
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4, Árkos rendszer (9. ábra /d):
A rendszer a talajfelszín alatt van kialakítva. Az 0,8-1,0 m mélységű árok aljára 50-60 cm zúzott kő
kavics ágyazat (szemcseméret 3-5 mm) kerül. Az ágyazatba kerül az elosztó drénhálózat, ahová gravitációsan vagy szivattyú segítségével kerül a szennyvíz. A kavicsréteg fölé geotextília, majd természetes
talajból a visszatöltés a földfelszínig. Az árokszélesség 0,4-0,5 m.
Javasolt alkalmazása:
• alacsony talajvíz szintű területeken,
• ahol a talaj vízáteresztő képessége kedvező.
A szikkasztómezők kialakítását az előzetes helyszíni felmérések alapján minden egyes ingatlanra külön
meg kell határozni, és meg kell tervezni. A terveket, a területileg illetékes jegyzőnek engedélyeztetésre
be kell nyújtani. Az építés csak a jegyző által kiadott jogerős építési engedély birtokában kezdhető
meg.
3.4.2.8 Üzemeltetés, karbantartás
Hatósági előírások
147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet 27. § (1) szerint:
Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell:
- az egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetés feltételeinek biztosításáról,
- az egyedi szennyvízkezelő létesítmény működésének rendszeres, szemrevételezéssel történő
napi ellenőrzéséről,
- az egyedi szennyvízkezelő létesítmény megközelíthetőségéről,
- a szükséges karbantartási munkák elvégeztetéséről,
- a keletkező hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek megfelelő módon történő
elhelyeztetéséről, ártalmatlaníttatásáról,
- a vízügyi hatóság részére történő adatszolgáltatásról,
- meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés esetén a felelős szolgáltató értesítéséről,
- az üzemnapló rendszeres vezetéséről, a felelős szolgáltatónak, vízügyi hatóságnak történő bemutatásáról.
Az egyedi szennyvízkezelő berendezés tulajdonosa kötelességeit átruházhatja.
147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet 28. § (1) szerint:
Az egyedi szennyvízkezelő berendezések működtetéséért felelős szolgáltatónak gondoskodnia kell:
- a működés során, annak üzemnaplóban történő dokumentálásával
- rendszeres helyszíni szemléről,
- szükséges karbantartási munkák elvégzéséről,
- az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavételek és analitikai vizsgálatok évente történő
elvégzéséről, és a vízügyi hatóság számára történő megküldéséről,
- kifogásolhatóan működő berendezés esetén ismételt mintavételről, a hiba kijavításának kötelezettsége mellett,
- tartósan kifogásolt működés esetén a vízügyi hatóság értesítéséről,
- a monitoring vizsgálatok elvégzéséről és nyilvántartásáról,
- a vízügyi hatósággal történő kapcsolattartásról, jogszabályban és az üzemeltetési engedélyben
meghatározott adatok térítésmentes szolgáltatásáról,
- szervízszolgáltatásról, rendelkezésre állásról, és
- lakossági tájékoztatásról és kapcsolattartásról.
A kisberendezés ellenőrzése és annak gyakoriságai
A berendezés nem igényel folyamatos felügyeletet, főbb elemeinek ellenőrzése, az alábbi táblázat alapján történik. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a berendezésen kívül a csatlakozó műtárgyakra is.
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24. táblázat
Tevékenység megnevezése

*

Gyakoriság

A berendezés ellenőrzése szemrevételezéssel

Naponta**

Folyadék áramlások ellenőrzése

Havonta

Iszapmagasság ellenőrzése

Havonta

Iszap kiszippantás

Évente*

A levegőztető rendszer ellenőrzése

Havonta

Mintavétel az elfolyó szennyvíz minőségének megállapítására

Ötévente

Helyszíni ellenőrzés, karbantartás minden létesítmény esetén

Évente

Szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal.
A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) b. pontja szerint

**

A berendezések kifogásolható működése esetén a hibát el kell hárítani, mintavételt meg kell ismételni és ellenőrzéssel igazolni kell a zavartalan működést.
A szennyvíztisztító üzemelésére ható kedvezőtlen folyamatok leírása
A szennyvíztisztítót a gyártó által kibocsátott használati útmutató szerint kell üzemeltetni. Az ellenőrzés hozzásegít a hibátlan működéshez, és biztosítja az állandóan tiszta szennyvíz elfolyását. A berendezés működése biológiai elven alapul. Emiatt a szennyvíztisztítót védeni kell a biológiai folyamatokat
zavaró körülményektől.
A biológiai szennyvíztisztító alkalmazása esetén nem javasoljuk:
- A baktériumok számára az optimális pH 6,5- 7,5 között van. A mosásból származó szennyvíz
emeli a pH-t. Ebből kifolyólag javasolt napi legfeljebb 3 mosógép program futtatása.
- tömény savak és lúgok használatát, pl. a csatorna vezetékek, lefolyók tisztításához;
- kondenzációs és más fűtő kazán vizek a rendszerbe történő kiengedését;
- magas koncentrátumú organikus szennyezőanyagok, pl. ételmaradékok, gyümölcs-, zöldség maradékok, konyhamalacban való megsemmisítését;
- ereszcsatorna által összegyűjtött esővíz, úszómedencék vizének a rendszerbe történő kiengedése;
- állattartásból származó hígtrágyák bevezetése;
- toxikus anyagok kiengedése: hígítók, gyúlékony anyagok, növényvédőszerek, motorolaj, stb;
- nem lebontható anyagok-pl. papírpelenka, irodai papír, tisztasági betét, csomagolóanyag, fóliák,
impregnált papír, cigarettacsikk, paradicsomhéj, napraforgó héj, stb;
- korlátozni kell a használt étolaj kiengedését. Ezek az olajak nagyon kedvezőtlenek a mikroorganizmusok számára. A háztartásban keletkezett használt étolaj cca. 2-3 dl mennyiségben kiönthető. A használt étolaj komposztálását, gyűjtését ajánljuk;
- klórtartalmú tisztító és fertőtlenítőszerek (pl. Domestos, Asanox, Clorox, Bref Duo Active,
Devil, Tiret Profesional, Cillit Duo...) nagy mennyiségben megállítják a biológiai folyamatokat
a szennyvíztisztítóban. E klórtartalmú szerekből a napi biztonságosan kiengedhető mennyiség 0,3 l. Előnyös a klórtartalmú anyagok kisebb mennyiségben való többszöri használata. Leginkább a nem klóralapú tisztítószerek használatát ajánljuk.
3.4.2.9 A fölös iszap eltávolítása a szennyvíztisztítókból
A keletkezett fölös szennyvíziszap mennyisége a 22. táblázat szerint alakul, szárazanyag tartalma kb.
1%.
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A szennyvíztisztítóban keletkezett fölös eleveniszap aerob stabilizált, nem rothadóképes közüzemi
szennyvíztisztítóba szállítható, további feldolgozás céljából.
A fölösiszap eltávolítását megrendelés alapján az erre szakosodott és a megfelelő engedélyekkel rendelkező cégek végezhetik.
Biztonsági előírások:
- A karbantartást csak a 18. életévét betöltött személy végezheti, aki birtokában van a szennyvíztisztító üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó ismereteknek;
- Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos beavatkozást csak elektromos képzettséggel rendelkező személy végezheti;
- Az üzemeltetőnek következetesen be kell tartani az alap munkavédelmi és egészségügyi előírásokat;
- Az üzemeltetés közben az üzemeltetőnek munkavédelmi eszközöket kell használnia, az eszközöket karban kell tartania;
- Minden szennyvízzel való érintkezés után fertőtlenítőszerrel kezet kell mosni;
- Téli időszakban is hó- illetve jégmentesen kell tartani a légbeszívó elemeket;
- A szennyvíztisztító munkaterébe lépni amikor a medence nincs kiürítve, tilos;
- Az üzemeltetőnek munka előtt és közben alkohol vagy figyelem csökkentő szer fogyasztása tilos.
- A belterületi csatornahálózatok hidraulikai méretezését az OVHMI Műszaki Irányelvek MI 10
167/2 87 előírása határozza meg.

4
4.1

A vizsgált megoldások alkalmazhatóságának műszaki, gazdasági elemzése
Az egyes változatok beruházási költségeinek meghatározása

A pénzügyi elemzés során felhasznált adatok forrása:
- ivóvíz értékesítés: Szolgáltató,
- szennyvízmennyiség: Szolgáltató, számítások,
- szennyvízdíjak: Szolgáltató, számítások,
- működési költségek: Szolgáltató, számítások,
- beruházási költségek: „SEGEDLET a KEOP-ból támogatott projektek fajlagos költségmutatóinak meghatározásához” című anyag, valamint a tanulmánykészítés időszakában kialakult versenyárak,
- amortizáció: számviteli törvények.
4.2

Fejlesztési költségek

A beruházási költségeket az építési költségek, gép, berendezés, technológiai, tervezési költségek, valamint egyéb költségek alkotják. A beruházási költségre rakódó járulékos költségek a szolgáltatási tevékenységekből származnak: műszaki felügyelet, technikai segítségnyújtás a dokumentációk elkészítéséhez (tanulmányok, tender) és PR költség.
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Az „A” változat beruházási költségei:

4.3.1 Szennyvízkezelés:
A tervezett szennyvíztisztító beruházási költségei:
25. táblázat

Létesítményjegyzék

"A"

Pusztaszer település

100,0

Szennyvíztisztító telep
Sor
szám

m3/d
Db

1.

Szennyvíztisztító

2.

P és N eltávolítás

3.
4.
5.
6.
7.

Üzemirányítás
Iszapkezelés
Kezelőépület berendezéssel
Próbaüzem
Külső infrastruktúra

m3/nap

100,0
m3/d
100,0
m3/d

1
1
1
1
1

Fajlagos
költség

Összesen

ÁFA

Mindösszesen

e Ft.

e Ft.

e Ft.

e Ft.

775,60

77 560,00

20 941,20

98 501,20

112,50

11 250,00

3 037,50

14 287,50

3 000,00
3 000,00
8 000,00
3 500,00
6 000,00

3 000,00
3 000,00
8 000,00
3 500,00
6 000,00

810,00
810,00
2 160,00
945,00
1 620,00

3 810,00
3 810,00
10 160,00
4 445,00
7 620,00

112 310,00

30 323,70

142 633,70

I. Összesen
Sor
szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Létesítményekre fel nem
osztható költségek
Tervezés, engedélyeztetés, hatósági díjak
Pályázati anyag elkészítés
Közbeszerzés
Műszaki ellenőrzés
Projektmenedzsment
Egyéb szolgáltatások

kapacitás

költségek ezer forintban
Mennyiség

I. Létesítmény megnevezése

változat

Mennyiség

Fajlagos
költség

Összesen

ÁFA

Db

e Ft.

e Ft.

e Ft.

1
1
1
1
1
1

II. Összesen
Mindösszesen (I. +II.)
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6 376,00
1 685,00
562,00
1 123,00
2 246,00
562,00

Mindösszesen
e Ft.

6 376,00
1 685,00
562,00
1 123,00
2 246,00
562,00

1 721,52
454,95
151,74
303,21
606,42
151,74

8 097,52
2 139,95
713,74
1 426,21
2 852,42
713,74

12 554,00

3 389,58

15 943,58

124 864,00

33 713,28

158 577,28
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4.3.2 Szennyvízelvezetés:
A tervezett szennyvízcsatorna hálózat beruházási költségei:
26. táblázat

Létesítményjegyzék

"A"

Pusztaszer település

100,0

Vegyes csatornahálózat
Sor
szám

I. Létesítmény megnevezése
NA 200 PG-PVC gerincvezeték
Dk 110 KPE PN10 nyomóvezeték
Dk 90 KPE PN10 nyomóvezeték
Dk 75 KPE PN10 nyomóvezeték
Dk 63 KPE PN10 nyomóvezeték
NA 150 KG-PVC bekötővezeték
Bekötés Ø 30-as tisztítóakna beépítéssel
Dk 63 KPE PN10 bekötővezeték
Zárt tározók
Szennyvízátemelő

m3/nap

Mennyiség

10 564,1
0,00
4 650,0
1 840,0
255,0
5 520,0
552,0
0,00
107
6

Fajlagos
költség
e Ft.
34,10
0,00
12,20
11,70
11,20
12,00
40,00
0,00
525,00
6 045,10

I. Összesen
Sor
szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Létesítményekre fel nem
osztható költségek
Tervezés, engedélyeztetés, hatósági
díjak
Pályázati anyag elkészítés
Közbeszerzés
Műszaki ellenőrzés
Projektmenedzsment
Egyéb szolgáltatások

kapacitás

költségek ezer forintban

m, db

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

változat

Összesen

ÁFA

e Ft.

e Ft.

Mindösszesen
e Ft.

360 235,81
0,00
56 730,00
21 528,00
2 856,00
66 240,00
22 080,00
0,00
56 175,00
36 270,58

97 263,67
0,00
15 317,10
5 812,56
771,12
17 884,80
5 961,60
0,00
15 167,25
9 793,06

457 499,48
0,00
72 047,10
27 340,56
3 627,12
84 124,80
28 041,60
0,00
71 342,25
46 063,63

622 115,39

167 971,15

790 086,54

Mennyiség

Fajlagos
költség

Összesen

ÁFA

Db

e Ft.

e Ft.

e Ft.

Mindösszesen
e Ft.

1

23 762,00

23 762,00

6 415,74

30 177,74

1
1
1
1
1

9 332,00
3 111,00
6 221,00
12 442,00
3 111,00

9 332,00
3 111,00
6 221,00
12 442,00
3 111,00

2 519,64
839,97
1 679,67
3 359,34
839,97

11 851,64
3 950,97
7 900,67
15 801,34
3 950,97

57 979,00

15 654,33

73 633,33

680 094,39

183 625,48

863 719,87

804 958,39

217 338,76

1 022 297,15

II. Összesen
Mindösszesen (I. +II.)
Szennyvíztisztítás és elvezetés
összesen
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A „B” változat beruházási költségei:

4.4.1 Szennyvízkezelés:
Mivel az ópusztaszeri szennyvíztisztító telep csak minimális szabad kapacitással rendelkezik, a
szennyvíztisztító telep bővítése szükséges.
Az ópusztaszeri szennyvíztisztító bővítésének beruházási költségei:
27. táblázat

Létesítményjegyzék

"B"

Pusztaszer település

100,0

Szennyvíztisztító telepbővítés
Sor
szám

m3/d
Db

1.

Szennyvíztisztító

2.

P és N eltávolítás

3.
4.
5.
6.
7.

Üzemirányítás
Iszapkezelés
Kezelőépület berendezéssel
Próbaüzem
Külső infrastruktúra

m3/nap

100,0
m3/d
100,0
m3/d

0
1
0
1
0

Fajlagos
költség

Összesen

ÁFA

Mindösszesen

e Ft.

e Ft.

e Ft.

e Ft.

775,60

77 560,00

20 941,20

98 501,20

112,50

11 250,00

3 037,50

14 287,50

0,00
3 000,00
0,00
3 500,00
0,00

0,00
3 000,00
0,00
3 500,00
0,00

0,00
810,00
0,00
945,00
0,00

0,00
3 810,00
0,00
4 445,00
0,00

95 310,00

25 733,70

121 043,70

I. Összesen
Sor
szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Létesítményekre fel nem
osztható költségek
Tervezés, engedélyeztetés, hatósági díjak
Pályázati anyag elkészítés
Közbeszerzés
Műszaki ellenőrzés
Projektmenedzsment
Egyéb szolgáltatások

kapacitás

költségek ezer forintban
Mennyiség

I. Létesítmény megnevezése

változat

Mennyiség

Fajlagos
költség

Összesen

ÁFA

Db

e Ft.

e Ft.

e Ft.

1
1
1
1
1
1

II. Összesen
Mindösszesen (I. +II.)
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5 523,00
1 430,00
477,00
953,00
1 906,00
477,00

Mindösszesen
e Ft.

5 523,00
1 430,00
477,00
953,00
1 906,00
477,00

1 491,21
386,10
128,79
257,31
514,62
128,79

7 014,21
1 816,10
605,79
1 210,31
2 420,62
605,79

10 766,00

2 906,82

13 672,82

106 076,00

28 640,52

134 716,52
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4.4.2 Szennyvízelvezetés:
A tervezett szennyvízcsatorna hálózat beruházási költségei:
28. táblázat

Létesítményjegyzék

"B"

Pusztaszer település

100,0

Vegyes csatornahálózat
Sor
szám

I. Létesítmény megnevezése
NA 200 PG-PVC gerincvezeték
Dk 125 KPE PN10 nyomóvezeték
Dk 90 KPE PN10 nyomóvezeték
Dk 75 KPE PN10 nyomóvezeték
Dk 63 KPE PN10 nyomóvezeték
NA 150 KG-PVC bekötővezeték
Bekötés Ø 30-as tisztítóakna beépítéssel
Dk 63 KPE PN10 bekötővezeték
Zárt tározók
Szennyvízátemelő

m3/nap

Mennyiség

10 564,1
8 720,0
0,00
2 776,0
255,0
5 520,0
552,0
0,0
107
5

Fajlagos
költség
e Ft.
34,10
13,20
0,00
11,70
11,20
12,00
40,00
0,00
525,00
5 803,39

I. Összesen
Sor
szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Létesítményekre fel nem
osztható költségek
Tervezés, engedélyeztetés, hatósági
díjak
Pályázati anyag elkészítés
Közbeszerzés
Műszaki ellenőrzés
Projektmenedzsment
Egyéb szolgáltatások

kapacitás

költségek ezer forintban

m, db

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

változat

Összesen

ÁFA

e Ft.

e Ft.

Mindösszesen
e Ft.

360 235,81
115 104,00
0,00
32 479,20
2 856,00
66 240,00
22 080,00
0,00
56 175,00
29 016,96

97 263,67
31 078,08
0,00
8 769,38
771,12
17 884,80
5 961,60
0,00
15 167,25
7 834,58

457 499,48
146 182,08
0,00
41 248,58
3 627,12
84 124,80
28 041,60
0,00
71 342,25
36 851,54

684 186,97

184 730,48

868 917,45

Mennyiség

Fajlagos
költség

Összesen

ÁFA

Db

e Ft.

e Ft.

e Ft.

Mindösszesen
e Ft.

1

25 824,00

25 824,00

6 972,48

32 796,48

1
1
1
1
1

10 263,00
3 421,00
6 842,00
13 684,00
3 421,00

10 263,00
3 421,00
6 842,00
13 684,00
3 421,00

2 771,01
923,67
1 847,34
3 694,68
923,67

13 034,01
4 344,67
8 689,34
17 378,68
4 344,67

63 455,00

17 132,85

80 587,85

Mindösszesen (I. +II.)

747 641,97

201 863,33

949 505,30

Szennyvíztisztítás + elvezetés
Mindösszesen:

853 717,97

230 503,85

1 084 221,82

II. Összesen
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A „C” változat beruházási költségei:

4.5.1 Szennyvízkezelés:
A tervezett szennyvíztisztító beruházási költségei:
29. táblázat

Létesítményjegyzék

"C"

Pusztaszer település

100,0

Egyedi kisberendezések
Sor
szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

I. Létesítmény megnevezése
Egyedi szennyvíztisztító 4 LE
Egyedi szennyvíztisztító 6 LE
Egyedi szennyvíztisztító 8 LE
Egyedi szennyvíztisztító 12 LE
Egyedi szennyvíztisztító 16 LE
Egyedi szennyvíztisztító 25 LE
Egyedi szennyvíztisztító 40 LE
Egyedi szennyvíztisztító 50 LE
Szennyvíz átemelő egység
Tisztított víz átemelő egység
Próbaüzem
Talajvízmegfigyelő kút építés

változat
m3/nap

költségek ezer forintban

Db

Fajlagos
költség
Ft.

602
41
12
1
2
0
1
0
0
10
659
3

958 250,00
1 342 750,00
1 601 000,00
1 932 800,00
2 451 600,00
0,00
4 455 000,00
0,00
0,00
238 000,00
10 000,00
300 000,00

Mennyiség

I. Összesen
Sor
szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Létesítményekre fel nem
osztható költségek
Tervezés, engedélyeztetés, hatósági díjak
Pályázati anyag elkészítés
Közbeszerzés
Műszaki ellenőrzés
Projektmenedzsment
Egyéb szolgáltatások

kapacitás

Mennyiség

Db

1
1
1
1
1
1

II. Összesen
Mindösszesen (I. +II.)
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Fajlagos
költség
e Ft.
17 801,00
10 084,00
3 361,00
6 723,00
13 446,00
3 361,00

Összesen

ÁFA

e Ft.

e Ft.

Mindösszesen
e Ft.

576 866,50
55 052,75
19 212,00
1 932,80
4 903,20
0,00
4 455,00
0,00
0,00
2 380,00
6 590,00
900,00

155 753,96
14 864,24
5 187,24
521,86
1 323,86
0,00
1 202,85
0,00
0,00
642,60
1 779,30
243,00

732 620,46
69 916,99
24 399,24
2 454,66
6 227,06
0,00
5 657,85
0,00
0,00
3 022,60
8 369,30
1 143,00

672 292,25

181 518,91

853 811,16

Összesen

ÁFA

e Ft.

e Ft.

Mindösszesen
e Ft.

17 801,00
10 084,00
3 361,00
6 723,00
13 446,00
3 361,00

4 806,27
2 722,68
907,47
1 815,21
3 630,42
907,47

22 607,27
12 806,68
4 268,47
8 538,21
17 076,42
4 268,47

54 776,00

14 789,52

69 565,52

727 068,25

196 308,43

923 376,68
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Működési költségek

4.6.1 Üzemeltetési és karbantartási költség
Szennyvízdíjak:
A meglévő szennyvíztisztító telephez való csatlakozás során, (a várható költségek számításánál a környező szennytelepek jelenlegi (2016. évi) szennyvíztisztítási díjait vettük alapul,
(https://www.alfoldviz.hu/) és figyelembe vettük a tervezett beruházás során megépítendő közművek
amortizációját.
„B” változat: szennyvíztelep, csatornadíj: 118,8 Ft/m3 + Áfa.
„Zöldmezős” beruházás esetén („A”; „C” változatok) a működési költségek:
• Az anyagjellegű költségek
• Bérjellegű költségek
• Egyéb költségek
A költségeket felosztottuk változó és fix költségre, azzal az egyszerűsített feltételezéssel, hogy az
anyagjellegű költségeket változó költségnek tekintettük, míg a többi költségelemet fix költségnek. A
bérjellegű költségeket azért tekintettük fix költségnek, mert a projekt megvalósítása legtöbbször nem
követel létszámfejlesztést a Szolgáltatónál.
Személyi jellegű ráfordítások:
szennyvíztelep és csatornahálózat üzemeltetésére:
„A” változat: a tervezett kezelői létszám 2 fő, napi 8 órás munkaidőben
„B” változat: a tervezett kezelői létszám 1 fő, napi 8 órás munkaidőben
egyedi szennyvíztisztítók:
„C” változat: a tervezett kezelői létszám 1 fő, napi 4 órás munkaidőben
- A dolgozók alapbére: 150.000,- Ft/fő/hó.
- Bérhez kapcsolódó személyi jellegű költségek és adók köre: az egészségügyi hozzájárulás, a
munkaadói járulék, valamint a szakképzési hozzájárulás.
Anyagjellegű ráfordítások:
•

Anyagköltség:
- Szennyvízátemelők, a szennyvíztelep, az egyedi szennyvíztisztítók és a hálózat üzemeltetése
során felhasznált anyagok költségei.
- Az általános karbantartási költségek a beruházási építési költség 0,2%-a, a gépészeti költség
1,4%-a, a villamosság 3,3%-a.

•

Anyagjellegű szolgáltatás:
- Csatornahálózat esetén öblítés évente egyszer a hálózat hosszának 1/3-án. (300 Ft/m mosatási
díj)
- Iszapelszállítás

Villamos energia költség:
A villamos energia költségét, az átlagár alapján vettük figyelembe: 1KWh = 45,0 Ft
Szennyvíztisztító telep:
A telepeken a szennyvíz levegőztetéséhez, cirkuláltatásához, valamint a szennyvíziszap eltávolítá- 60 -
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sához, és cirkuláltatásához szükséges villamos energia. A szennyvíztelep villamos energia igénye a
tisztított szennyvíz mennyiségével és minőségével arányosan változik. Villamos energia igény jelentkezik még a kezelőépületben is. A táblázat értékei 100%-os terhelésre vonatkoznak.
Egyéb költségek:
• Laborköltségek:
- Az akkreditált mérések száma a 27/2005 (XII. 6) KvVM rendelet szerint.
• Arányos általános költségek:
- Ezen költségek közé tartoznak az igazgatási, minőségellenőrzési és az üzemi általános költségek, a beruházási költség 0,2 %-a
Amortizáció, pótlás:
A szennyvízkezelési projektek vizsgált időtartama harminc év, amely idő alatt a gépek, berendezések és
technológia cseréje többször indokolt, figyelembe véve az adott gép, berendezés elavulási idejét.
A pótlási költségeket az eszközök leírási kulcsa és élettartam alapján kalkuláltuk. Mivel a gépek és
berendezések esetében részletezés nem áll rendelkezésre, a gépekre és berendezésekre vonatkozó pótlás
becsült érték. A szokásos karbantartási munkák költségét a működési költség tartalmazza.
Az amortizáció a számviteli törvény szerint:
Leírási kulcs
%

Megnevezés
Földterület

0

Építmény
Hálózat: telepi vezetékek és külső vízvezeték
Gépészeti és villamos berendezések:

2

14,5

Villamos vezérlés, automatika

14,5

3

Az üzemelés egy évére eső fajlagos költség:
F=

B+Ü
ahol :
k

F: a fejlesztésnek az üzemelés egy évére eső fajlagos összes költsége,
B: az összes beruházási költség (a járulékos költségekkel együtt) a tanulmány készítése
évének árain,
Ü: az összes várható üzemelési költség k év alatt, a tanulmány készítése évének árain,
k: a mű várható élettartama (30 év).
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Az üzemeltetési összköltségek táblázatos összefoglalása:
A változatok beruházási és üzemeltetési költségei összesen
30. táblázat
Tételek

Rövid műszaki
tartalom

„A” változat

„B” változat

„C” változat

Grav.+nyomás alatti csatornahálózat

Grav.+nyomás alatti csatornahálózat

Nem épül csatorna

- NA 200 KG-PVC

10 564,1

m

- NA 200 KG-PVC

10 564,1

m

- NA 150 KG-PVC

5 520,0

m

- NA 150 KG-PVC

5 520,0

m

- Dk 110 KPE

0,0

m

- Dk 110 KPE

8 720,0

m

- Dk 90 KPE

4 650,0

m

- Dk 90 KPE

0,0

m

- Dk 75 KPE

1 840,0

m

- Dk 75 KPE

2 776,0

m

- Dk 63 KPE

255,0

m

- Dk 63 KPE

255,0

m

- Dk 50 KPE

0,0

m

- Dk 50 KPE

0,0

m

- Zárt tározók

107

db

- Zárt tározók

107

db

db

- Közterületi
átemelők

5

db

- Közterületi
átemelők

6

SBR típusú szennyvíztisz- SBR típusú szennyvíztisztító
telep
tító telep
- Qd = 100,0 m3/d

Beruházási költségek* (ezer Ft)
ebből:

Ópusztaszeri szennyvíztelep

Egyedi házi
szennyvíztisztító
- 659 db

- Nitrifikációval és
denitrifikációval
- iszapkezeléssel

- denitrifikációval

- gyökérmezős tisztítással

- iszaptárolóval

- Nitrifikációval és

1 022 297,15

1 084 221,82

923 376,68

Építés
Gép, berendezés,
felszerelés
Egyéb, járulékos
költségek

669 369,66

721 592,69

571 448,41

65 055,73

57 904,28

100 843,84

70 533,00

74 221,00

54 776,00

ÁFA

217 338,76

230 503,85

196 308,43

Üzemeltetési
költségek** (ezer
Ft) ebből:

26 950,35

23 981,55

12 499,00

Személyjellegű
ráfordítások

5 364,00

2 682,00

1 341,00

Anyagjellegű
ráfordítás

5 134,00

3 740,00

4 970,00

Energiaköltség

3 715,00

785,00

948,00

Egyéb költség

12 737,35

16 774,55

5 240,00

27 957,00

28 536,00

26 522,00

81 739,00

80 975,00

63 257,00

Szennyvíz m3/év

36 500,00

36 500,00

36 500,00

Költség***
(Ft/m3)

738,37

657,03

342,44

Értékcsökkenés
(ezer Ft/év)
Az üzemelés egy
évére eső fajlagos költség
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∗ A számvitelről szóló törvény szerint elismert költségek figyelembevételével.
∗∗ A számvitelről szóló törvény szerint elismert, a beruházás üzembe helyezését követően várható költségek.
∗∗∗ A számvitelről szóló törvény szerint, az értékcsökkenés figyelembevételével.

4.8

A bemutatott változatok értékelése

A változatokat a következő szempontok szerint vizsgáljuk és értékeljük:
- Költségek
- Műszaki megoldások kockázatai,
- Jogszabályi feltételeknek való megfelelés
4.8.1

Költségelemzés

A megfelelő alternatíva kiválasztásánál egyik fontos elem a várható költségek alakulása.
A költségeket három csoportban vizsgáljuk:
- Beruházási költség
- Üzemeltetési költség
- Az üzemelés egy évére eső fajlagos költség
A költségeket összefüggésükben kell vizsgálni, mert míg a beruházási költség a megvalósuláskor
(azonnal) jelentkezik, az üzemeltetési költség azonban hosszú távon. A fajlagos üzemeltetési költség
figyelembe veszi a beruházási költséget és a hosszú távú üzemeltetési költségeket. A költségeket táblázatba foglaltuk és pontoztuk. A legkisebb költség 10 pontot kap, a többi alternatívát pedig az eltéréshez
képest arányosan pontozzuk. A legtöbb pontot elő alternatíva a legjobb.
31. táblázat
Költségek
Változat

Beruházási
költség

pont- Üzemelési pontszám
költség
szám

Fajlagos
költség

pontÖssz
Sorrend
szám pontszám

"A"

1 022 297,15

9,0

26 950,35

4,6

81 739,00

7,7

21,3

3

"B"

1 084 221,82

8,5

23 981,55

5,2

80 975,00

7,8

21,5

2

"C"

923 376,68

10,0

12 499,00 10,0

63 257,00 10,0

30,0

1

A táblázatból kitűnik, hogy a beruházási költségek szempontjából a „C” változat beruházási költsége a
legkedvezőbb. Az üzemeltetési költség tekintetében a „C” változat a legkedvezőbb. Az üzemelés egy
évére eső fajlagos költségeket tekintve a „C” változat a legkedvezőbb. A beruházási és üzemeltetési
költségeket összegezve a legkedvezőbb a „C” változat.
4.8.2

A műszaki megoldások kockázatai

Az alternatívák kiválasztásának másik szempontja a fellépő kockázatok vizsgálata.
-

Üzemeltetési kockázatok
Környezetvédelmi kockázatok
Jogszabályi megfelelőség

„A” változat:
Pusztaszeren összegyűjtött szennyvizet a külterületén épülő szennyvíztisztítóval tisztítjuk meg, a tisztított szennyvizet a Dong-éri-főcsatorna alsó elnevezésű vízfolyásba engedjük.
A szennyvíztisztító telep kapacitása: 1385 lakosegyenérték, Q = 100,0 m3/d.
A Dong-éri-főcsatorna alsó elnevezésű vízfolyás időszakos vízfolyás, a tisztított szennyvíz paraméterei
meg kell, hogy feleljenek a jogszabályi előírásoknak, illetve a befogadó alkalmas kell, hogy legyen a
tisztított szennyvíz fogadására. A vonatkozó jogszabályok:
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A 219/2004 (VII. 21.) korm. rendelet 10. § (2) szerint: Tilos – a (3) és (4) bekezdésekben foglalt kivételektől eltekintve
a) az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak
b) a felszín alatti vízbe veszélyes anyagok közvetett bevezetése. Ezt a követelményt kell alkalmazni az
olyan területen levő, vagy olyan területre ráfolyó időszakos vízfolyásba történő bevezetés esetén
is, ahol a felszín alatti víz szintje tartósan alacsonyabban van, mint a vízfolyás fenékszintje.
(2a)Karsztos területen levő, illetve arra ráfolyó vagy azon átfolyó vízfolyásba vagy időszakos vízfolyásba történő bevezetés – beleértve a tisztított szennyvíz bevezetését is – esetén vizsgálni kell a víz
útját. A felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, ha
a) az időszakos vízfolyás a természet védelméről szóló törvényben meghatározott víznyelőt táplál,
vagy
b) a meder bármely, a bevezetés alatti szakaszán a vízfolyás középvízhozamának legalább 20%-a 100
méteren belül a karsztrendszerbe szivároghat.
(7) Időszakos vízfolyásba történő tisztított települési szennyvíz bevezetése esetén a tevékenységekre
vonatkozó (1) bekezdés c) pontja szerinti korlátok alól a vízvédelmi hatóság – a külön jogszabály
szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével – felmentést adhat a külön
jogszabályban az időszakos vízfolyásokra megállapított kategória határértékeinek megfelelő kibocsátásokra az ott meghatározott anyagok tekintetében.
(8) Az időszakos vízfolyásba történő bevezetés esetén e rendeletben és a külön jogszabályban foglaltakat egyidejűleg kell alkalmazni.
13. § (1) Szennyező anyag
a) elhelyezése,
b) a földtani közegbe történő közvetlen bevezetése,
c) a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is,
d) a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése engedélyköteles tevékenység.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem tartozik más hatóság hatáskörébe, akkor a tevékenység engedélyezésére a vízvédelmi hatóság jogosult.
Annak megállapítására, hogy a Dong-éri-főcsatorna alsó elnevezésű vízfolyás megfelel-e befogadónak,
el kell végezni a 219/2004 (VII. 21.) korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti vizsgálatokat.
A hátrányos minőségváltozások elkerülése érdekében a nyers szennyvíz gravitációs és nyomóvezetékekben, valamint az átemelőkben történő együttes tartózkodási ideje a szezonális és heti ingadozásokat
figyelembe vevő napi átlagterhelése a 6 órát nem haladhatja meg. Amennyiben a tartózkodási idő ezt az
értéket legfeljebb 30%-kal meghaladja, műszaki beavatkozásokkal – szagtalanító berendezés beépítésének kivételével – kell megelőzni a nem kívánt anaerob folyamatok bekövetkezését.
Az átlagos sebességet nyomócsöveknél Vátl = 1,0–1,5 m/s értékkel, gravitációs vezetékeknél
Vátl = 0,4–0,8 m/s értékkel (napi átlagra vonatkoztatva) kell számításba venni.
A keletkező szennyvíz leghosszabb útja P-1-2-0 NA 200 gerincvezeték-átemelő-PNy-1 Dk 90 nyomóvezeték.
A tartózkodási idő: 0,72 h + 0,28 h = 1,0 h, tehát megfelelő.
Az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást (hazai statisztikai
adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás), a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be, vagy a lakos-szám, illetve a lakos-szám hektáronként legalább 30 fő, legyen, kivéve a tartósan magas talajvízállású területeket.
A település lakos-száma a KSH adatai szerint 1407 fő, az ingatlanok száma 552 a gerincvezeték hossza
10 564,1 méter, így az 1 km-re jutó lakos-szám 133,0, 1 km-re jutó bekötés 52,3 tehát megfelel.
A település területe 142 ha, így az egy hektárra jutó lakos-szám 9,9, tehát kevesebb mint az előírt értékek.
A fenti számításokból megállapíthatjuk, hogy a szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának
szempontjai és módszertana alapján, a szennyvíz-törzshálózatok létrehozása nem indokolt.
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„B” változat:
Pusztaszer településen a szennyvíz gyűjtése gravitációs és nyomás alatti szennyvízhálózattal történik.
Az összegyűjtött szennyvizet a településről végátemelőből egy szivattyú segítségével juttatjuk el
Ópusztaszer település szennyvízcsatorna rendszerébe.
A hátrányos minőségváltozások elkerülése érdekében a nyers szennyvíz gravitációs és nyomóvezetékekben, valamint az átemelőkben történő együttes tartózkodási ideje a szezonális és heti ingadozásokat
figyelembe vevő napi átlagterhelése a 6 órát nem haladhatja meg. Amennyiben a tartózkodási idő ezt az
értéket legfeljebb 30%-kal meghaladja, műszaki beavatkozásokkal – szagtalanító berendezés beépítésének kivételével – kell megelőzni a nem kívánt anaerob folyamatok bekövetkezését.
Az átlagos sebességet nyomócsöveknél Vátl = 1,0–1,5 m/s értékkel, gravitációs vezetékeknél
Vátl = 0,4–0,8 m/s értékkel (napi átlagra vonatkoztatva) kell számításba venni.
A keletkező szennyvíz leghosszabb útja P-1-2-0 NA 200 gerincvezeték-átemelő-PNy-1 Dk 110 nyomóvezeték.
A tartózkodási idő: 0,72 h + 2,40 h = 3,12 h, tehát megfelelő.
„C” változat:
A szennyvíztisztítást egyedi (házi) szennyvíztisztító berendezésekkel oldjuk meg. Pusztaszer település
a 27-2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken levő települések közé tartozik.
A 219/2004 (VII. 21.) korm. rendelet 10. § (2) szerint: Tilos – a (3) és (4) bekezdésekben foglalt kivételektől eltekintve
a) az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak
ad) a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe
történő közvetett bevezetése, kivéve egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel tisztított háztartási
szennyvíz bevezetésének a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott eseteit;
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet - a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról - Értelmező rendelkezések:
8. Egyedi szennyvízkezelő berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem
közműves, biológiai tisztítását energiabevitel segítségével végzi,
25. § (1) szerint: A talaj adottságainak, a felszín alatti víz mélységének és a települési szennyvíz
mennyiségének figyelembevételével méretezett, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény és
az egyedi szennyvízkezelő berendezés (a továbbiakban együttesen: egyedi szennyvízkezelő létesítmény) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletnek, valamint e §ban és a 26. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően létesíthető.
(2) Egyedi szennyvízkezelő létesítményt bármely területen történő programszerű telepítés, illetve a
felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni, ha a települési önkormányzat által elfogadott és a vízügyi hatóság által jóváhagyott települési szennyvízkezelési program ezt lehetővé
teszi.
26. § (1) Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény és földtani közegbe történő bevezetés esetén egyedi szennyvízkezelő berendezés csak a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott egyedi vizsgálatot követően létesíthető akkor, ha
a) a kibocsátása meghaladja az 500 m3 /év mennyiséget.
Pusztaszer település a 27-2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken levő települések közé tartozik, tehát jogszabályi akadálya
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nincs a szikkasztásnak. A település összes ingatlanját érinti a magas talajvíz, ezeken a területeken körültekintően kell eljárni a tisztítóberendezés telepítésénél és a szikkasztómező kialakításánál.

4.9

Összegzés

Összegezve a főbb műszaki, gazdasági, és üzemeltetési jellemzőket, valamint figyelembe véve megvalósítás kockázati szempontjait is, megállapítható, hogy a településen egyedi házi szennyvíztisztítók
ingatlanonkénti építése („C” változat) alternatívája lehet a „hagyományos” rendszereknek ezért az
egyedi szennyvízkezelés további részletesebb kidolgozását irányozzuk elő.

5

Egyedi szennyvízkezelés alkalmazhatóságának részletes környezetvédelmi értékelése
•

A 147/2010 (IV. 29.) kormányrendelet 25. §
(2) pontja szerint Az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken a szennyvíz keletkezésével érintett ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a szennyvíz egyedi kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről olyan módon, hogy a szennyvíz elhelyezése ellenőrizhetően nem
eredményezheti a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotának romlását.

5.1 Irodalmi adatok
Magyarország kistájainak katasztere I. II. [4] alapján a község 1.2.15 jelzőszámú DOROZSMAMAJSAI HOMOKHÁT kistájba sorolható. A kistáj leírása a 1.7 pontban található.

5.2 Helyszíni vizsgálatok
Pusztaszer településen tizenhárom helyen történt talajminta vétel a talajvizsgálatokhoz. A fúrások során
vett talajminták 1,0-1,5 m-es mélységből származnak. A vizsgálat során létesített talajminta vételi pontok helyét a 14. sz. ábra mutatja. A vizsgálattal érintett ingatlanokat úgy választottuk ki, hogy átfogó
képet kaphassunk a településről.
A település területén 13 db ponton történt vízszintmérés és 3 db vízminta vétel (15. sz. ábra). A vízvizsgálattal érintett ingatlanokat úgy lettek kiválasztva, hogy a települést átfogóan lehessen vizsgálni.
5.2.1 Földtani közeg vizsgálata
A szükséges vizsgálatok elvégzése érdekében a mintavételi pontok kijelölésénél figyelembe vettük a
település domborzati adottságait, a lehetséges szennyvízkezelési megoldások területi megoszlását, valamint törekedtünk arra, hogy a település teljes területéről átfogó képet alkothassunk. Az ideiglenes
talajminta vételi pontok elhelyezkedését az 14. sz. ábra mutatja.
5.2.1.1 Talaj mintavétel
Mintavételi pontok lemélyítése: A furatok kézi fúrási technológiával, 80 mm átmérővel készültek, 15
cm-es előrehaladási szakaszokban. A mintavételezés során 13 mintavételi furatban 1,0 – 1,5 m-es
mélységből történt talajminta vétel a szikkasztási tényezők („k” tényező) és a szennyeződések meghatározásához.

5.2.1.2 Szikkasztási - k tényező meghatározása
A talajok „k” szivárgási tényezőinek meghatározására a település 13 pontján gyűjtött mintákból történt.
Ennek során a felső, szikkasztásra alkalmas 1-1,5 m vastag rétegét vizsgáltuk.
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14. ábra: Talajminta vételi pontok Pusztaszeren
A szikkasztás síkja alatti (1,0-1,5 m) talajféleségek nagyrész iszapos homokliszt, homokliszt rétegekből
álltak. A talaj felső 1,0-1,5 m-es, telítetlen rétegében a „k” szivárgási tényezőket a következő táblázatban rögzítettük (32. táblázat):
32. táblázat: A szikkasztási tényezők meghatározása
A talaj felső 1,0-1,5 „k” szikkasztási
Sor sz. Talajminta jele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. sz. fúrás
2. sz. fúrás
3. sz. fúrás
4. sz. fúrás
5. sz. fúrás
6. sz. fúrás
7. sz. fúrás
8. sz. fúrás
9. sz. fúrás
10. sz. fúrás
11. sz. fúrás
12. sz. fúrás
13. sz. fúrás

Talajminta vétel helye

Hétvezér sor 9.
Honfoglalás u. 40.
Kossuth u. 14.
Kossuth u. 45.
Kossuth u. 62.
Diófa u. 72.
Diófa u. 34.
Diófa u. 12.
Petőfi u. 21.
Petőfi u. 43.
József A. u. 10.
Árpád u. 7.
Árpád u. 42.
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m-es rétegének

tényező

leírása

[m/s]

Iszapos homokliszt
Homokliszt
Iszapos homokliszt
Homokliszt
Homokliszt
Iszapos homokliszt
Homokliszt
Homokliszt
Iszapos homokliszt
Homokliszt
Iszapos homokliszt
Homokliszt
Homokliszt

6,39*10-5
1,07*10-5
9,95*10-5
3,16*10-5
3,05*10-5
7,84*10-5
1,04*10-4
3,25*10-5
8,04*10-5
1,70*10-5
5,28*10-5
4,97*10-5
3,68*10-5
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A helyszínen végzett fúrások során 1,0 - 1,5 m-es
mélységből vettünk zavart talajmintát, és egy változó
nyomáskülönbségű permeabiméteres készülékkel
meghatároztuk a „k” szivárgási tényezőket. A kapott
eredményeket a 23. sz. táblázatba foglaltuk össze.
A változó nyomáskülönbségű permeabiméter elvi
vázlata.
k = L × D × 1 × ln h 0 (m/s)
d

t

h

A szikkasztáshoz szükséges felületet a Darcy képlet alapján határozhatjuk meg.
A talaj szikkasztóképességének meghatározására irányuló helyszíni vizsgálatok alkalmával nyert adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a településen tisztított szennyvíz szikkasztására a talaj alkalmas.
5.2.2 Felszín alatti víz
A szükséges vizsgálatok elvégzése érdekében a mintavételi pontok kijelölésénél figyelembe vettük a
település domborzati adottságait, a lehetséges szennyvízkezelési megoldások területi megoszlását, valamint törekedtünk arra, hogy a település teljes területéről átfogó képet alkothassunk. A vizsgálati pontok elhelyezkedését a 15. sz. ábra mutatja.
5.2.2.1 Vízszintmérés
A talajvíz lokális áramlási irányának meghatározása érdekében, illetve a magas talajvízállású területek
feltérképezése a település több pontján történt egyidejű vízszintmérés.
A vizsgált 3 db talajvíz mintavétel helyét a 15. sz. ábra mutatja.

15. ábra: Talajvíz szintmérés és talajvíz mintavételi pontok Pusztaszeren
A település területén 13 db ingatlanon mértük vízszintet 2016. novemberében (15. sz. ábra). A vízszintméréssel érintett ingatlanokat úgy választottuk ki, hogy a települést átfogóan vizsgálhassuk.
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33. táblázat: Az ingatlanokon mért vízszintek
Mintavétel
jele

Vizsgált ingatlan címe

Mért vízszint a
talajfelszíntől (m)

1. sz. minta

Hétvezér sor 9.

1,0

2. sz. minta

Honfoglalás u. 40.

0,7

3. sz. minta

Kossuth u. 14.

0,8

4. sz. minta

Kossuth u. 45.

0,9

5. sz. minta

Mező u. 2/B.

0,7

6. sz. minta

Diófa u. 72.

0,5

7. sz. minta

Diófa u. 34.

0,6

8. sz. minta

Diófa u. 12.

0,6

9. sz. minta

Petőfi u. 21.

0,7

10. sz. minta

Petőfi u. 43.

0,5

11. sz. minta

József A. u. 10.

0,5

12. sz. minta

Árpád u. 7.

0,6

13. sz. minta

Árpád u. 42.

0,8

A talajvíz a településen a domborzati viszonyoknak megfelelően döntően ÉNy felől áramlik DK-i
irányba.
A talajvíz-mérési adatok szerint, a település teljes belterülete magas talajvíz-állású terület (a talajvíz
szintje 1,0-1,5 m). (lásd: a mellékelt térképen) A település egészén mért talajvízszint mindenhol legalább 0,5 m alatti, a domborzattól függően van, ahol eléri a 1,0 m-t.
5.2.2.2 Vízminta vétel
A talajvíz mintavétel a településen 3 db ponton történt úgy, hogy a minták 12 órán belül a vizsgáló laboratóriumba kerültek. A mintavételezés időpontja 2016.11.09. A talajvíz minták elemzését a BAMKH
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpont Szerve készítette,
melyről jegyzőkönyv is készült. A NAT által NAT-1-1315/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. (A vizsgálati jegyzőkönyveket mellékeltük)
A laboratóriumi eredményeket a 34. táblázat mutatja.
34. táblázat: A talajvízminta általános vízkémiai paraméterei
„B”
Komponens Mértékegység szennyezettségi
határérték

4. sz. minta

12. sz. minta

5. sz. minta

Kossuth u. 45.

Árpád u. 7.

Mező u. 2/B.

16

11

19

25

21

2,6

0,01

0,02

<0,01

KOIk

mg/l

NO3-

mg/l

NO2

-

mg/l

NH4

+

mg/l

0,5

0,08

0,03

<0,02

SO42-

mg/l

250

40

16

45

3-

mg/l

0,5

0,43

0,58

0,95

PO4

50

A laboratóriumi mérések eredményeiből látható, hogy a településről származó talajvízminta összetétele
egy komponens tekintetében többszörösen meghaladja a B szennyezettségi határértéket, de a többi mért
érték messze elmarad a jogszabályi határértékektől. A foszfát szennyezettség magas határértékét feltehetően a talajvízbe érkező nyers szennyvíz okozza.
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Megjegyzendő, hogy az a jelenlegi állapotot tükrözi, mely a kezelés nélküli szennyvíz kibocsátása mellett alakult ki, a tisztítással ennél jóval kedvezőbbre lehet számítani.
5.2.3 A felszín alatti vízbe, a földtani közegbe kerülő anyagok viselkedése
A földtani közegbe kerülő anyagok tervezett koncentrációja:
A tisztított szennyvíz szikkasztása a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet követelményeinek betartása
szerint történhet.
Az érintett ingatlanok helye Pusztaszer bel- és külterülete. A telepítendő berendezésekből kilépő, elszikkasztandó tisztított szennyvíz paramétereinek teljesítenie kell a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról - 4. számú melléklete szerinti határértékeket.

35. táblázat: Egyedi szennyvízkezelő létesítményből földtani közegbe történő bevezetés
SorSzennyező anyagok
szám

Mérték- Mintavétel
típusa
egység

Határérték felszín alatti víz szempontjából
fokozottan
érzékeny
területen

nem fokozottan
érzékeny
területen(1)

minősített
150
pontminta
1.
KOIk
mg/l
24 órás át100
75
lagminta
minősített
AmmóniaNH4pontminta
3.
mg/l
24 órás átammónium-nitrogén N
10
lagminta
minősített
Összes szervetlen
pontminta
4.
öNásv
mg/l
24 órás átnitrogén
25
lagminta
A mintavétel típusa vagylagosan írható elő, egy-egy paraméterre mindkettő együtt nem alkalmazható.

Dikrotmátos oxigénfogyasztás

5.2.3.1 Dikromátos oxigénfogyasztás
A tervezett KOIk kibocsátás 75 mg/dm3.
A dikromátos oxigénfogyasztás maximális értéke a vizsgálati eredmények alapján a talajvízben 19,0
mg/dm3 (1. sz. minta).
5.2.3.2 Ammónium és nitrát
A tervezett NH4-N kibocsátás 5 mg/dm3, tehát 6 mg/dm3 ammónium, az össznitrogén kibocsátás
25mg/dm3.
A szivárgás során beálló változásokról szakirodalmi adatok vannak. Ezek szerint a talajban az ammónium oxidációja 100 m-en belül biztosan lejátszódik. A folyamatot befolyásolja a növényzet nitrogénfelvétele, amely jelentős, akár 95 % hatásfokú is lehet.
A talajvízben kimutatott ammóniumtartalom 0,02-0,08 mg/dm3.
A talajvízben kimutatott nitrát 2,6-25,0 mg/dm3, a nitrittartalom 0,01-0,02 mg/dm3. Ez azt mutatja,
hogy az ammóniumot illetően a háttérből bizonyos terhelés érkezik, a mért érték a 6/2009. (IV. 14.)
KÖM- KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott B szennyezettségi határértéket nem
haladja meg (36. táblázat). Jelen tanulmánynak nem feladata a szennyezés forrásának megállapítása.
Az azonban mindenképpen megállapítható, hogy a szennyeződés összefüggésbe hozható az ingatlanokon keletkező, nem megfelelően kezelt és tárolt (tisztítatlan) szennyvíz évtizedek óta tartó talajba, illetve talajvízbe jutásával. A tisztított szennyvíz összes nitrogén kibocsátási határértéke 25 mg/dm3, (nitrátra átszámolva ez 110 mg/dm3 kibocsátást jelent), a tisztítatlan szennyvízé 25 mg/dm3 (nitrátra átszámolva ez 110,0 mg/dm3 kibocsátást jelent).
Mivel a talajvíz ammóniumtartalma 2,6-25,0 mg/dm3, ez azt jelenti, hogy a jelenlegi tisztítatlan
szennyvíz szikkasztása ekkora ammóniumterhelést jelent a környezetre.
A jelenlegi állapot, (amely kezelés nélküli szennyvíz kibocsátása, és szikkasztása mellett alakult ki), az
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előírt szennyvíz-tisztítással mindenképpen javulni fog.
36. táblázat
2. szervetlen vegyületek

Koncentráció
B

Szulfát

mg/l

250

Foszfát (PO43-)

mg/l

0,5

Nitrát (talajvízre)

mg/l

50

Ammónium

mg/l

0,5

27. táblázat a 6/2009. (IV. 14.) KÖM- KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti határértékek
A dikromátos oxigénfogyasztás és a lebegőanyag nem szerepel a 6/2009. (IV. 14.) KÖMKvVM-EüM-FVM együttes rendelet kockázatos
anyag listájában.

A határértékek természetesen csak a talajvízre vonatkoznak, hiszen a talaj esetében ezek tápanyagok.
5.2.3.3 Foszfát
A tervezett kibocsátási határérték 5 mg/dm3. A talajvízben a foszfáttartalom 0,43-0,95 mg/dm3 ez az
érték a 6/2009. (IV. 14.) KÖM- KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott B
szennyezettségi határértéket meghaladja. Jelen tanulmánynak nem feladata a szennyezés forrásának
megállapítása. Az azonban mindenképpen megállapítható, hogy a szennyeződés összefüggésbe hozható
az ingatlanokon keletkező, nem megfelelően kezelt és tárolt (tisztítatlan) szennyvíz évtizedek óta tartó
talajba, illetve talajvízbe jutásával.
Mivel a foszfát jól kötődik a talajszemcsékhez, valószínű, hogy a dús növényzet fel is használja. A jelenlegi állapot, a kezelés nélküli szennyvíz kibocsátása, és szikkasztása mellett alakult ki. Az előírt
szennyvíz-tisztítással ennél jóval kedvezőbb eredményre lehet majd számítani.
5.2.4 Összegzés
Összességében az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a területen a felső humuszos talajréteg vastagsága 0,4 - 1 m közötti. A szikkasztásra alkalmas talajréteg (1,0-1,5 m-en) összetétele iszapos homok, homokliszt. A szikkasztási vizsgálatok eredményei alapján közel 1,07*10-5 m/s-os vízvezető képesség volt meghatározható amely közepesnek mondható. A talajvíz mélysége általában 0,5-1,0 m
közötti, a település teljes belterülete magas talajvíz-állású terület. A területen elvégzett általános vízkémiai vizsgálatok jelenleg a foszfát tekintetében háttérből származó szennyezettséget mutatnak. Ezen
eredményeknél megjegyzendő, hogy ez a jelenlegi állapotot tükrözi, mely a kezelés nélküli szennyvíz
kibocsátása mellett alakult ki, a tisztítással ennél jóval kedvezőbbre lehet számítani.

5.3 A Szikkasztómező nagysága
A talajréteg felső 1,0-1,5 m-es vastagságú rétegének vízvezető képessége a szikkasztási vizsgálatok
alapján: k= 1,07*10-5 m/s. Szikkasztás szempontjából a talaj a közepesen szikkasztható talajok közé
sorolható. A szikkasztási jellemzők területenként szórást mutatnak, ezért a szikkasztómezők kialakításánál a legkedvezőtlenebb feltételeket vesszük figyelembe. A részletes tervezéskor az egyes ingatlanoknál célszerű külön megvizsgálni a szikkasztási értékeket, és ennek megfelelően lehet a szikkasztófelületet korrigálni. (A szükséges szikkasztó felület, 5.3.1 szerint határozható meg). A szikkasztómező
kialakítása a 16. sz. ábrán látható.
5.3.1 A Szikkasztómező nagysága
A maradó beszivárgás a beszivárgás és az evapotranszspiráció különbsége. A hidrodinamikai modellezés egyik legnehezebben meghatározható paramétere. Meghatározása liziméteres mérésekkel, empirikus összefüggésekkel és terepi kútcsoportos vizsgálattal lehetséges.
A szükséges szikkasztófelület a megengedett szervesanyag terhelés alapján:
A Ml-08-1735-1990 10. táblázat szerint:
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Megengedett maximális szervesanyag terhelés: TBOI = 0,9 kg/m2.év (9.000 kgB0I/ha.év). Ezen
értékekkel 100%-os biztonság garantálható a szervesanyag lebontásra. Itt TBOI = 0,9 kg/m2.év
értékkel számolunk.
A főbb méretezési paraméterek:
- Megengedett BOI5 terhelés

= 9 000,0 kg/ha.év

Felületszükséglet BOI5 terhelésre:
Felületszükséglet

FBOI =

T

BOI

× 365

LBOI

A szükséges szikkasztófelület a hidraulikai terhelés alapján:
A szükséges tisztítottszennyvíz-elhelyező terület nagysága a Darcy képlet szerint:
Felületszükséglet

A=

Q ×L
d

k ×h

3

Ahol Qd = m /d (napi szennyvízmennyiség)
L = 1,0 m (talajvíz minimális távolsága)
h = 1,0 m (szikkasztóágy magassága)
k = m/d (szikkasztási tényező)
A minimális szikkasztási tényező kmin = 1,07*10-5 m/s = 1,47 m/d-ben volt meghatározható, ezért a
biztonság javára mindenhol a minimális értékkel számoltunk.
A mértékadó szikkasztófelület a fenti felületszámítások során kapott legnagyobb felület. Az egyes berendezésnagysághoz tartozó terheléseket és a szükséges legnagyobb szikkasztófelületek méretét a 37.
sz. táblázatban foglaltuk össze.
A szikkasztómező lehetséges kialakítása a 16. ábrán látható. Az egyes berendezésnagysághoz tartozó
terheléseket és a szükséges, szikkasztófelületek nagyságát a 37. táblázat tartalmazza.

16. ábra: Szikkasztómező kialakítása 4 LE, normál esetben és magas talajvíz esetén
37. táblázat
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Szükséges maximális szikkasztófelületek
4

6

8

10

12

16

22

25

40

50

Mértékegység

Napi BOI5 terhelés:
(90%-os tisztítási
hatásfokot feltételezve)

0,024

0,036

0,048

0,06

0,072

0,096

0,132

0,15

0,24

0,3

kg

Éves BOI5 terhelés:

8,76

13,14

17,52

21,9

26,28

35,04

48,18

54,75

87,6

109,5

kg

Kapacitás: (fő)

Megengedett BOI5
terhelés:

9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 kg/ha.év

Szükséges szikkasztófelület:

9,7

14,6

19,5

24,3

29,2

38,9

53,5

60,8

97,3

121,7

m2

Napi hidraulikai
terhelés:

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,6

2,2

2,5

3,6

5,0

m3

Szükséges szikkasztófelület:

10,0

14,0

19,0

24,0

29,0

38,0

53,0

60,0

96,0

119,0

m2

5.4 Az egyedi szennyvízkezelés alkalmazhatósági vizsgálata
Az alkalmazhatósági vizsgálat célja, hogy az 1-4 pontban leírt elemzések és vizsgálatok alapján megállapítsuk, hogy Pusztaszer község területén az egyes ingatlanok esetén az egyedi szennyvízkezelő létesítmények gazdaságosan megépíthetők-e, illetve a berendezések által megtisztított szennyvíz a földtani
közegben, történő elhelyezése nem ütközik-e jogszabályi akadályokba.
Megállapítások:
a. Domborzati viszonyok, talajadottságok: A település ingatlanjainak vizsgálata során megállapítottuk, hogy a területre a szennyvíz kihelyezhetőséget/szikkasztását (ezzel együtt az egyedi létesítmények telepítését) a telkek kialakítása és a domborzati paraméterek nem gátolják.
Szikkasztás szempontjából a vizsgált talajok az átlagosan szikkasztó talajok közé sorolhatók. A
tisztított szennyvíz a talajvízbe lassan jut be, a talajbiológiai folyamatokra elég idő áll rendelkezésre. A szikkasztó mezők tervezésénél ajánlott minden egyes ingatlan esetében szikkasztási
próbát végezni. Mindenhol (nem több mint 4fő/ingatlan esetén) javasolható a minimum 10 m2
szikkasztófelület alkalmazása a 16. ábra szerinti kialakításban.
b. 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről.
A település belterülete nem érintett a hidrogeológiai védőterületek kialakításával, tehát az egyedi
szennyvízkezelő létesítmények telepítését és a tisztított szennyvíz szikkasztását a jogszabály
nem gátolja.
c. 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról III. FEJEZET
SZENNYVÍZELVEZETÉS, -TISZTÍTÁS ÉS –ELHELYEZÉS, 13. Egyedi szennyvízkezelés
25. § (3) pontja szerint: Tilos egyedi szennyvízkezelő berendezést létesíteni a fokozottan érzékeny területek közül azokon a
a) karsztos területeken, ahol a felszín alatti víztest nem éri el a jó kémiai állapotot vagy a települési szennyvízkezelési program szerint nem a legalacsonyabb sérülékenységi kategóriába tartozik.
A település nem érintett a kormányrendelet ezen pontjával, tehát az egyedi szennyvízkezelő létesítmények telepítését és a tisztított szennyvíz szikkasztását a jogszabály nem gátolja.
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A talajvíz vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a víztest nem éri el a jó kémiai állapotot,
mivel foszfáttal szennyezett. A szennyezés egyik oka valószínűleg a tisztítatlan szennyvíz évek
óta történő ellenőrizetlen elszikkasztása. A 5.2.2.2 pont alapján azonban kijelenthetjük, hogy a
34. táblázatban foglalt paramétereket figyelembe véve az elszikkasztott tisztított szennyvíz bizonyítottan nem okozza a víztest további szennyeződését, ezért kijelenthetjük, hogy a víztest a
legalacsonyabb sérülékenységi kategóriába tartozik.
A fent leírtak alapján az egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésének és a tisztított szennyvíz elszikkasztásának jogszabályi akadálya nincs.
d. A 219/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet: a felszín alatti vizek védelméről 10. § paragrafusa (2)
bekezdése ad) pontja szerint a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetés, csak az egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel tisztított háztartási szennyvíz esetében lehetséges.
A 219/2004. (VII. 21.) a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet, A minőségi védelem 10. § (1) paragrafusa: a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének
megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység (2) bekezdése szerint: Tilos - a (3) és (4) bekezdésekben foglalt kivételektől
eltekintve
Az 1.9 pont szerint a település a fokozottan érzékeny területek közé tartozik, tehát a tisztított
szennyvíz szikkasztását jogszabályi feltételek nem akadályozzák.
e. A 8006/1999. (K.H.V.Ért.21.) KHVM tájékoztatója (tartósan magas talajvízállású terület.)
A talajvíz-mérési adatok szerint, a település teljes belterülete magas talajvíz-állású terület (a talajvíz szintje 1,0-1,5 m). (lásd: a mellékelt térképen) A település egészén mért talajvízszint mindenhol legalább 0,5 m alatti, a domborzattól függően, van ahol eléri a 1,0 m-t.
A tisztított szennyvíz elhelyezésének 5.3. pontban leírtak betartása mellett nincs jogszabályi
akadálya.
f. 6/2009. (IV. 14.) KÖM- KvVM-EüM-FVM együttes rendelet: A talajvízben a vizsgált paraméterek közül a foszfát komponens meghaladja a megadott „B” határértéket, a talajvíz foszfáttal
szennyezett. Azonban a 5.2.3.3 pontban leírtak alapján az egyedi szennyvízkezelő létesítmény
telepítésének és a tisztított szennyvíz elszikkasztásának nincs jogszabályi akadálya.
g. Beruházási és üzemeltetési költségek: A 3. pontban részletezett vizsgálatok alapján megállapíthatjuk,hogy az egyedi szennyvízkezelés előnyösebb, mint a „hagyományos” csatornahálózat
és szennyvíztisztító telep építés.
• A fentieket összefoglalva Pusztaszer település szennyvízkezelésére megállapítható: az
egyedi szennyvízkezelési megoldásnak a település összes ingatlanára vonatkoztatva nincsenek jogszabályi és területi, domborzati akadályai.

5.5 A felszín alatti vizek állapotváltozásainak nyomon követése
147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet 26. § (4) szerint:
Egyedi szennyvízkezelő létesítmény létesítése során a vízügyi hatóság előírja
a) egyedi telepítés esetében - amennyiben a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet
alapján szükséges - a kockázat, a beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságának szem előtt
tartásával a feltételek teljesülésének ellenőrzését szolgáló monitorozást,
b) programszerű telepítés esetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
és a vizek védelméről szóló jogszabályok alapján az azoknak megfelelő monitoring rendszer
kiépítését és üzemeltetését.
5.5.1 A monitoring rendszer kialakítása
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Pusztaszer település önkormányzata, a település környezeti minőségének javítása, és az infrastruktúra
fejlesztése céljából, kommunális szennyvizeinek gyűjtését, és egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezésekkel történő tisztítását tervezi. A tisztított szennyvíz, helyben kerül elszikkasztásra.
A vizsgált területen a talajvíz áramlása ÉNy-DK irányú. A talajvíz állapotának nyomon követésére három kútból álló monitoring rendszer kiépítését és üzemeltetését javasoljuk. A kutak elhelyezkedése
olyan formában történjen, hogy egy kút referencia kút legyen, telepítése a település ÉNy-i részén történjen a lakott területeken kívül. Kettő kút a lehetséges szennyeződés terjedésének nyomon-követésére,
a település DK-i illetve DNy-i részén kerüljön kialakításra, a talajvíz áramlás irányának megfelelően.

17. ábra
A talajvíz monitoring során a létesítendő kutakban vizsgálandó komponenseket a 35. táblázat tartalmazza.
A vizsgálandó paraméterek, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges
6/2009. (IV. 14.) KÖM- KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. és 3. mellékletében meghatározott (B)
szennyezettségi határérték, illetve a bizonyított háttér koncentrációk (Ab), amelyeket a 219/2004. (VII.
21.) Kormány rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, és a tevékenységre jellemző szennyezőanyagokra kell meghatározni.
A monitoring rendszer elemeinek mintázását és a területen a nyugalmi vízszintméréseket éves gyakorisággal javasoljuk elvégezni.
A talajvíz mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat csak erre akkreditált szervezet végezheti.
5.5.2 A kialakítandó talajvíz megfigyelő (monitoring) rendszer létesítményei
A kialakítandó talajvíz megfigyelő kutak alapvető feladata, a településen megépítendő egyedi házi
szennyvíztisztító kisberendezések által kibocsájtott tisztított szennyvíz elszikkasztása következtében
esetlegesen kialakuló talajvízszennyezés változásának nyomon követése, illetve hogy jelezze a területen az aktuális talajvíz-nyomásszinteket, a meglévő talajvíz szennyeződés esetleges térbeli és időbeli
változását. A megfigyelő kutak működtetése során nyert adatok adatbázis értékűek, így alapot nyújthatnak a feltárt szennyezések mobilizálódási hajlamának, mértékének meghatározására is.
5.5.2.1 Kutak kialakítása
A fúrási munkákat kizárólag jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet elkezdeni. A kúthelykitűzési eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az építési napló mellékleteként kell kezelni.
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A fúrásokat gépi fúróberendezéssel, száraz fúrási technológiával kell kialakítani.
A fúrásokat 200 mm átmérőjű fúróval, a fúrandó közeg tulajdonságaitól függően az ahhoz legjobban
alkalmazkodó, változó alakú és kiképzésű kanálfúró fejekkel kell végezni, 30-40 cm-es előrehaladási
szakaszokban. A fúrások során méterenként, ill. rétegváltozásonként talajmintát kell venni, amely alapján indokolt esetben a csövezési vázrajz módosítható.
A szükség esetén a fúró előrehaladásával egyidejűleg a furatfal állékonyságát biztosító acél védőcső
beépítése indokolt lehet. A védőcső-szakaszokat menetesen kell egymáshoz illeszteni.
A kutak előirányzott talpmélysége a mellékelt tervdokumentáció szerinti. A szűrőzést a helyi viszonyok
alakulásainak figyelembe vételével a megütött talajvíz szintjétől a vízrekesztő agyagos fedőréteg szintjéig kell elvégezni, és a szűrözött szakasz alatt tele-csővel iszapzsákot kell kialakítani. Az iszapzsákot a
kút talpától számítva legalább 1 m magasságig kell kialakítani. A beépítendő csövezés 110 mm, a szűrőcső és a béléscső végig azonos átmérőjű, előre réselt kialakítású PVC kútszűrő (DIN:4925). A kút
talpát szintén előre elkészített és a csőhöz rögzített PVC végelzáróval (dugóval) kell ellátni. A szűrőcső
köré 2-4 mm átmérőjű osztályozott, mosott gyöngykavicsot kell beépíteni minimum 20 mm vastagságban. A kavicsolás a kút talpától a szűrő felső szintjéig kell, hogy terjedjen. A szűrőzött szakasz felett a
gyűrűsteret félméternyi homokkal, majd felette bentonitos cementes „agyagolással” kell kitölteni.
Az előirányzott fúrási mélység elérését követően, a fúrási minták alapján állítható össze a PVC béléscső-rakat, amely a szűrőcsövet is magában foglalja.
A fúrás után (védőcső alkalmazása esetén még a védőcsövön belül) a csőrakat elhelyezését követően
kell megkezdeni a gyűrűstér kavicsolását, az előirányzott 2-4 mm átmérőjű mosott gyöngykavics beépítésével. A kavicsolással egyidejűleg lehet az acél védőcső-rakatot lassan, folyamatosan visszahúzni. A
szűrő kialakítását fokozott gondossággal kell végezni, a kút homokolásának, idő előtti használhatatlanná válásának megelőzésére. A felső szakaszon a furat felbővítését követően kell az acél védőcsövet
beépíteni, majd a gyűrűsteret el kell cementezni.
A béléscső felső 1 m-es részéig acél védőcsövet kell leengedni, melynek a kiálló részét 1x1 m-es betongallérral rögzíteni kell. A kútfejet zárható sapkával le kell zárni.
A létesítmény műszaki ellenőre a tervben szereplő kútkiképzést indokolt esetben módosíthatja.
A kiviteli munkák végzését az érvényben lévő műszaki szabványok, munkavédelmi, vízgazdálkodási és
környezetvédelmi előírások betartásával kell végezni. Különös figyelmet kell fordítani az alkalmazott
fúróberendezésekre vonatkozó balesetvédelmi és biztonsági rendszabályok betartására, az egyéni védőfelszerelések (sisak, védőszemüveg, füldugó, munkavédelmi lábbeli, munkakesztyű) állandó használatára.
5.5.2.2 Kútbefejező munkák
A kútbefejező munkálatok elsődleges célja a kútszűrő körül nagy áteresztő képességű zóna kialakítása,
a finom frakció eltávolítása és kitermelése. A kutak kivitelezését követően tisztító szivattyúzást kell
végezni. A tisztítószivattyúzás során figyelni kell a kutak homokolására.
A szivattyúzás befejezését követően visszatöltődés-mérést kell végezni. Ennek során a leállítás pillanatában, majd az azt követő 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 60, 90 percben mérni és naplózni kell a vízszinteket.
Amennyiben 90 perc alatt a vízszint nem állandósult, a mérést 30 percenként folytatni kell mindaddig,
amíg 3 egymást követő mérés azonos értéket nem mutat.
5.5.2.3 Környezetvédelem
A fúrásokból kikerülő földanyagokról a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
A fúrás során a felszín alatti közegbe szennyező anyag nem kerülhet.
A monitoring során a figyelőkutakban a kutanként elvégzett talajvíz mintavételek során kitermelt vízmennyiség nem haladja meg az 5m3/hó mennyiséget. Egyéb vízhasználat a területen nem várható. A
mintavétel során érzékszervileg szennyezettnek ítélt talajvizet gyűjteni kell és a területről el kell szállítani ártalmatlanításra.
5.5.2.4 Dokumentálás
A kutak fúrása során fúrási napi jelentést kell készíteni és építési naplót kell vezetni.
Az elkészült kutak EOV és magassági (mBf) koordinátáit be kell mérni.
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A kutak elkészültét követően műszaki átadási-átvételi eljárást kell tartani.
A kutak végleges adatait, a mintavételezési tervet, a hatóságok részére az üzemelési engedélykérelemben rögzíteni kell.
5.5.3 A monitoring rendszer üzemeltetése
5.5.3.1 A vizsgált paraméterek köre, vizsgálati gyakoriság
Az újonnan kialakítandó kutakból a komponensekre évente kell elvégezni a talajvíz mintavételt.
5.5.3.2 A mérések, mintavételezések módszertana, nyilvántartása, feldolgozása
Mivel a figyelő-kutakban a helyszíni vizsgálatokat illetve a mintavételt, valamint a laboratóriumi vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti, úgy azoknál a Nemzeti Akkreditáló Testület által jóváhagyott (akkreditált) módszertan alapján, az akkreditált dokumentálás és nyilvántartás mellett kell feldolgozniuk az adatokat és azokat tárolni, illetve archiválni szükséges.
5.5.3.3 Értékelés és adatszolgáltatás rendje
A monitoring adatainak (talajvíz nyomásszintek, szennyezettségi adatok) információvá alakításakor a
következő elveket kell követni:
A 3.4.3.1 pontban javasolt gyakoriságú vizsgálatok, illetve mintavételek és analitikai vizsgálatok eredményeit a Felügyelőség határozatának megfelelően évente jelentés formájában meg kell küldeni a Felügyelőség részére.
A jelentésnek tartalmaznia kell:
• a mintavételek dokumentálását,
• a laboratóriumi vizsgálatok dokumentálását,
• a vizsgálati eredmények táblázatos összefoglalását, az eredmények értékelését,
• az esetleges szennyeződés tendenciájának bemutatását,
• az eredmények alapján a monitoring módjának esetleges módosítására vonatkozó javaslatokat

5.6 A felszíni vizek minőségének várható alakulása
Az előzetes felmérések szerint az egyedi szennyvíztisztítókból kikerülő szennyvíz nem kerül élővíz
befogadóba, így azok minőségét nem befolyásolja.

6

Célkitűzések

A beruházással a település lakossága által termelt szennyvízmennyiség szakszerű kezelését kívánjuk
megoldani. Célunk a talaj és a talajvíz folyamatos szennyezésének visszaszorítása, hosszú távon teljes
mértékben történő megszüntetése. A lakosság életszínvonalának javítása, komfortosabb életkörülmények kialakítása. Továbbá kiemelt célunk a környezet helyreállítása, így a termesztett növények talajon
keresztül történő szennyezettségének csökkentése. A szennyvíztisztítás nélkül keletkező környezeti
károk mérséklése, későbbi helyreállítási költségek elkerülése.
A lakosság szempontjából kiemelten fontos lenne egy beruházásösztönző, vállalkozásokat vonzó környezet kialakítása a településen, amelynek elengedhetetlen feltétele a teljes infrastruktúra megléte. Így
a település gazdasági aktivitása növekedne, és az újonnan betelepülő vállalkozások munkahelyteremtők
lennének. Ez a munkanélküliség csökkenését is elősegítené.
Csongrád megye kistelepülésein gyakran csökkenő tendenciát mutat a lakosság száma, melynek oka, a
nagyváros elszívó hatásában rejlik. A szennyvízkezelés megoldásával kiépülne a település teljes infrastrukturális ellátottsága, amely fokozná a település lakosságmegtartó erejét.

6.1 A célkitűzések megvalósítását szolgáló feladatok
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A szennyvízkezelési programba bevonni kívánt ingatlanok számának felméréséhez elengedhetetlen
a település lakosságának széleskörű tájékoztatása, lakossági fórum és egyéb rendezvények (pl.
közmeghallgatás) keretében, annak érdekében, hogy a lakosok megismerjék az alkalmazni kívánt
megoldást és azt támogassák. (Lakossági igényfelmérés)
A műszaki alternatívák megvizsgálása után, kiválasztás, majd a választott műszaki tartalom kidolgozása, tervdokumentáció elkészítése.
Az önkormányzat költségvetési mérlegének felmérése után a fejlesztés lehetséges forrásainak megvizsgálása.
A beruházás finanszírozása céljából az aktuális, potenciális Európai Uniós és egyéb pályázati kiírások feltérképezése, amelyből a település meghatározott támogatási intenzitásban részesülhet, kiegészítve a saját önerőt és a lakossági hozzájárulást.
A projekt fenntarthatósága és működési költségeinek meghatározása
A pályázat sikeressége esetén szolgáltatások beszerzése a hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően
Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések esetén több lépcsőben való kiépítés a településen, az előzetes lakossági igény alapján
Fenntartási időszakban fellépő adatszolgáltatási kötelezettségek kielégítése

6.2 A feladatok ütemezése
I. negyedév:
- Lakossági igényfelmérés
- Műszaki alternatívák felmérése tanulmányozása
- Környezetvédelmi tanulmány kidolgozása (TSZP)
II. negyedév:
- Engedélyes terv készítése
- Lehetséges Európai Uniós és hazai források felkutatása
- Pályázat kiválasztása és elkészítése
- Pályázat benyújtása
III. negyedév:
- Pályázat elbírálása
- Pozitív döntés esetén a Támogatói szerződés megkötése
IV. negyedév
- LTP szerződések felmérése a lakosság körében
- Terület előkészítés
- A közbeszerzés lefolytatása
- Beruházás megvalósítása, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítésével

6.3 A feladatok megvalósítását szolgáló finanszírozási stratégia
Az önkormányzat feladatai közé tartozik a település szennyvízkezelésének megoldása. Saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. Az önkormányzat a
helyi lakosság szükségleteiből s a jogszabályokból adódó feladatait saját költségvetési szerv útján, más
gazdálkodó szervezet támogatásával, szolgáltatások vásárlásával biztosítja. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől elkülönül, ahhoz állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik. Az önkormányzat feladat-ellátási feltételeit a saját bevételekből, átengedett központi
adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből a központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg.
A források felsorolása:
- Saját bevételek
- Átvett pénzeszközök
- Átengedett központi adók
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- Normatív költségvetési- és támogatási rendszer hozzájárulás
- Egyéb támogatások
Jelen beruházáshoz a finanszírozási alapot az egyéb támogatás címén megpályázott összeg fogja biztosítani, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül.
Az önkormányzat önállóan pályázik annak érdekében, hogy a működtetési, fenntarthatósági költségek
megoszlása által az önkormányzat számára költséghatékonyabb legyen a beruházás.
Fontos, hogy az önkormányzat a fejlesztés sikerességének elérése céljából széleskörű tájékoztatást adjon a megvalósítandó változatról.
A tájékoztatás célcsoportja első sorban a település lakossága, vállalkozások másodsorban a környező
települések lakosai, betelepülni kívánó vállalkozások.
Sikeres pályázat esetén feltételezve egy 90%-os támogatási intenzitást, az egy ingatlanra eső önerő öszszege kb. bruttó 140.000,- Ft lesz.
Tekintve a település lakosságának jövedelmi viszonyait, az önrész finanszírozásához célszerű lehet
igénybe venni a különböző lakástakarék pénztárak által nyújtott elő-takarékossági konstrukciókat. Ennek érdekében jött létre a Pusztaszeri Vízközmű Társulat.
A pénzügyi elemzés során felhasznált adatok forrása:
- infláció előrejelzése: Pénzügyminisztérium
- ivóvíz értékesítés: KSH
- szennyvízmennyiség: saját becslés
- szennyvízdíjak: szolgáltató és saját becslés
- működési költségek: szolgáltató és saját becslés
- beruházási költségek: KönyvCalc költségvetés készítő program, saját becslés
- amortizáció a pótlás és a maradványérték meghatározásához: társasági adó törvény, számviteli
törvény.

7

A Települési Szennyvízkezelési Program környezeti értékelése

7.1 Környezeti értékelési dokumentáció kidolgozásának folyamata
7.1.1 Előzmények
Pusztaszer településen a vezetékes ivóvízellátás a belterületi és külterületi lakosság körében is részben
megoldott. A közműves vízellátás kiépítettsége kb. 73 %-os. A községben szennyvízelvezető hálózat,
vagy bárminemű egyedi szennyvízkezelő berendezés nem üzemel. Ezért az Önkormányzat elhatározta,
hogy a településen belül megoldja az összes keletkező szennyvizeinek, jogszabályoknak is megfelelő
kezelését és elhelyezését. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29) Korm. rendelet 20.§ (3) értelmében a Települési Szennyvízkezelési Program készítése során le kell folytatni annak az egyes tervek, illetve programnak környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.ll.) Korm. rendelet 4.
sz. melléklete szerinti Környezeti értékelését.
A kormányrendeletben meghatározott környezet védelméért felelős szervek speciális tematikát nem
javasoltak, így az a rendeletben rögzített tartalmi követelmények szerint került meghatározásra a Program léptékének és a lehetséges változatoknak megfelelő részletezettségben.
7.1.2 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása
A környezeti értékelés Pusztaszer Települési Szennyvízkezelési Programjának elkészítéséhez kapcsolódik (továbbiakban TSZP), mely dokumentum célja azonosítani a lehetséges szennyvízkezelési lehetőségeket, a lehetőségek közül kiválasztani a legkedvezőbbet, majd meghatározni azokat a teendőket,
amellyel megvalósíthatják a keletkező szennyvizek kornak és jogszabályoknak megfelelő kezelését.
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A települési szennyvízkezelési program összhangban van a regionális vízgazdálkodási, illetve a környezetvédelmi és vízvédelmi követelményekkel, a településrendezési eszközökkel. Az elkészült TSZP
a település környezetvédelmi programjának részét fogja képezni, azok összhangjáról a jövőben gondoskodni fognak.
7.1.3 Az értékelés során tett javaslatok hatása a települési szennyvízkezelési programra
Pusztaszer település szennyvízkezelésére megállapítható: az egyedi szennyvízkezelési megoldásnak a
település összes ingatlanára vonatkoztatva nincsenek jogszabályi és területi, domborzati akadályai.
7.1.4 A nyilvánosság bevonása
Pusztaszer Község Önkormányzata a település szennyvízkezelésének megoldását már régóta tervezi.
Ennek során a korábbi tervezések alkalmával a lakosságot megfelelően tájékoztatták a beruházás várható hatásairól (pl.: közmeghallgatások, falugyűlés). Mivel jelen projekt környezetvédelmi indíttatású,
és célja, hogy a települési szennyvizek környezetkárosító hatásait megszüntessék, illetve megelőzzék, a
település lakossága ezt jelentős mértékben támogatja, hiszen ezáltal saját életkörülményük javul. Kijelenthető tehát, hogy a település szennyvízkezelési megoldásainak tervezése a nyilvánosság részvételével zajlott.
A TSZP kidolgozása során a kidolgozó folyamatos konzultációban állt az érintett Vízügyi Hatósággal
illetve az érintett Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztállyal, a Hatóságok észrevételei és
iránymutatása alapján alakult ki a TSZP elfogadásra javasolható változata.
7.1.5 A felhasznált adatok forrása (jogszabályok)
Az értékelés során a település szennyvízkezelési és fejlesztési elképzeléseivel releváns programok, tervek és azok adatai kerültek felhasználásra:
•
•
•
•

Megyei Területrendezési Terv
Pusztaszer község Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata
Regionális vízgyűjtőgazdálkodási terv
Útmutató a 2000 LEÉ szennyezőanyag-terhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához (VM, 2010. június)
• Vízkezelési, szennyvízkezelési megoldásokat szabályozó vonatkozó EU-s és magyar jogszabályok
• Korábbi tervezések tervdokumentációi, talajmechanikai fúrások, geodéziai felmérések
• Környezet védelméért felelős szervek leveleiben közölt információk, adatok
A fentieken túl a környezeti értékeléshez készültek külön helyszíni mérések, vizsgálatok.

7.2 A TSZP-ben vizsgált változatok rövid ismertetése

„ A"

változat: Pusztaszer település belterületén a szennyvíz gyűjtése gravitációs és nyomás alatti
szennyvízhálózattal történik. Az összegyűjtött szennyvizet a településről végátemelőből egy szivattyú
segítségével juttatjuk el a település külterületére tervezett szennyvíztisztító telep gépi rácsára. A település külterületén lévő ingatlanokon a szennyvíz gyűjtése zárt tározókban történik, ahonnan szennyvíz
szippantó autóval kerül elszállításra a szennyvíztisztító telep fogadóaknájába. A szennyvíztisztítást egy
helyi elé kapcsolt biológiával rendelkező gyökérmezős (nádgyökérteres) természetközeli szennyvíztisztítóval oldjuk meg. A tisztított szennyvizet élővíz befogadóba, a Dong-éri-főcsatorna alsó elnevezésű
vízfolyásba vezetjük.
„B” változat: Pusztaszer település belterületén a szennyvíz gyűjtése gravitációs és nyomás alatti
szennyvízhálózattal történik. Az összegyűjtött szennyvizet a településről végátemelőből egy szivattyú
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segítségével juttatjuk el Ópusztaszer település szennyvízcsatorna rendszerébe. A település külterületén
lévő ingatlanokon a szennyvíz gyűjtése zárt tározókban történik, ahonnan szennyvíz szippantó autóval
kerül elszállításra az Ópusztaszeri szennyvíztisztító telep fogadóaknájába.
„C” változat: a szennyvíz gyűjtését, tisztítását és elhelyezését az adott ingatlanon belül oldjuk meg
egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezések telepítésével. A keletkező tisztított szennyvizet helyben
elszikkasztjuk.
7.2.1 A TSZP céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
A Települési Szennyvízkezelési Program célja azonosítani a lehetséges szennyvízkezelési lehetőségeket, a lehetőségek közül kiválasztani a legkedvezőbbet, majd meghatározni azokat a teendőket,
amellyel megvalósíthatják a keletkező szennyvizek kornak és jogszabályoknak megfelelő kezelését.
A lehetőségek vizsgálata előtt sor kerül a településre jellemző földtani-, természeti-, gazdasági- és
egyéb tulajdonságok bemutatására, melyek az elkészített programban figyelembevételre kerültek.
Feladat az érintett település belterületein és külterületein képződő szennyvíz gyűjtésénekelvezetésének, illetve az összegyűjtött-elvezetett szennyvíz tisztításának a lehetőség szerinti leggazdaságosabb és legkörnyezetkímélőbb módjának meghatározása.
Társadalmi igény a tiszta egészséges lakókörnyezet kialakítása, az élővizek, illetve a felszín alatti vízkészletek tisztaságának védelme. A program stratégiája által elérhető legyen a jelenlegi illegális szippantott szennyvízürítésekből adódó környezetszennyezés, bűzhatás csökkentése.
Lakossági, ellátási célok:
A képződött kommunális szennyvizek teljes mennyiségének gyűjtése/elvezetése és ártalmatlanítása/tisztítása;
A lakosság életminőségének javítása; Társadalmi kohézió erősítése;
A település gazdasági vonzerejének növelése
A városi és falusias települések közötti infrastrukturális ellátottság színvonalának közelítése; összkomfortos lakókörnyezet kialakításával.
Vonzó, élhető falusias élettér kialakítása
A TSZP-ben a korábbi szennyvízkezelési elképzelések mellett az alábbi megoldások kerültek vizsgálatra:
• egyedi szennyvízkezelés szennyvíztisztító kisberendezéssel
• települési szennyvízelvezetés és -elhelyezés csatornahálózaton és természetközeli szennyvíztisztító telep segítségével.
• rácsatlakozás szomszédos, 2000 LEÉ feletti település szennyvízkezelési rendszerére, más agglomerációhoz való csatlakozás lehetősége
7.2.2 A TSZP összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
A TSZP a Települési Környezetvédelmi Program része. A TKP összhangban van a vonatkozó országos és területi környezetvédelmi programokkal, valamint a Településrendezési Tervvel és az egyéb,
kapcsolódó helyi rendeletekkel.
7.2.3 A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása
Megvizsgáljuk, hogy a „hagyományos” szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásokkal szemben alternatíva lehet-e gazdaságossági,- és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével az egyedi
szennyvízkezelési megoldás, ezért három változatot vizsgáltunk:
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A beruházási költségek alakulása:
„A” változat bruttó 1 022 297,15 eFt
„B” változat bruttó 1 084 221,82 eFt
„C” változat bruttó

923 376,68 eFt

Az üzemeltetési költségek alakulása:
A fent leírtak szerint a szennyvízelvezetés és tisztítás számított költségei az alábbiak szerint alakultak, az amortizációt is figyelembe véve:
„A” változat nettó 26 950,35 eFt/év
„B” változat nettó 23 981,55 eFt/év
„C” változat nettó 12 499,00 eFt/év
Az üzemelés egy évére eső fajlagos költség alakulása:
F=

B+Ü
ahol :
k

F: a fejlesztésnek az üzemelés egy évére eső fajlagos összes költsége,
B: az összes beruházási költség (a járulékos költségekkel együtt) a megvalósíthatósági
tanulmány bírálatra adása évének árain,
Ü: az összes várható üzemelési költség k év alatt a megvalósíthatósági tanulmány bírálatra adása évének árain,
k: a mű várható élettartama.
„A” változat: 81 739,00
„B” változat: 80 975,00
„C” változat: 63 257,00
Az érintett község szennyvízelvezetésének megoldása fontos feladat, nemcsak az életkörülmények, a
komfortfokozat növekedése szempontjából, hanem a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelme
szempontjából is.
Műszaki szempontból mindhárom szennyvíztisztítási változat megfelel a víz- és a környezetvédelmi
követelményeknek.
A beruházási költségek alapján, a „C” változatnál kaptuk a legkedvezőbb értékeket.
Az üzemeltetési költségek alapján a „C” változatnál kaptuk a legkedvezőbb értékeket.
Az üzemelés egy évére eső fajlagos költség alapján, (ahol a beruházási értéket, és az amortizációval
növelt üzemeltetési költségeket vizsgáljuk) összességében a „C” változatnál kaptuk a legkedvezőbb
értékeket.
Összegezve a főbb műszaki, gazdasági, és üzemeltetési jellemzőket, valamint műszaki, és gazdaságipénzügyi szempontból is mérlegelve az üzemvitel és üzemirányítás szempontjait is, a „C” változat
megvalósítását javasoljuk. (egyedi szennyvízkezelő berendezés).
A megfelelő alternatíva kiválasztásánál egyik fontos elem a várható költségek alakulása.
A költségeket három csoportban vizsgáljuk:
- Beruházási költség
- Üzemeltetési költség
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Az üzemelés egy évére eső fajlagos költség

A költségeket összefüggésükben kell vizsgálni, mert míg a beruházási költség a megvalósuláskor
(azonnal) jelentkezik, az üzemeltetési költség azonban hosszú távon. A fajlagos üzemeltetési költség
figyelembe veszi a beruházási költséget és a hosszú távú üzemeltetési költségeket. A költségeket táblázatba foglaltuk és pontoztuk. A legkisebb költség 10 pontot kap, a többi alternatívát pedig az eltéréshez
képest arányosan pontozzuk. A legtöbb pontot elő alternatíva a legjobb.
38. táblázat
Költségek
Változat

Beruházási
költség

pont- Üzemelési pontszám
költség
szám

Fajlagos
költség

pontÖssz
Sorrend
szám pontszám

"A"

1 022 297,15

9,0

26 950,35

4,6

81 739,00

7,7

21,3

3

"B"

1 084 221,82

8,5

23 981,55

5,2

80 975,00

7,8

21,5

2

"C"

923 376,68

10,0

12 499,00 10,0

63 257,00 10,0

30,0

1

A táblázatból kitűnik, hogy a beruházási költségek szempontjából a „C” változat beruházási költsége a
legkedvezőbb. Az üzemeltetési költség tekintetében a „C” változat a legkedvezőbb. Az üzemelés egy
évére eső fajlagos költségeket tekintve a „C” változat a legkedvezőbb. A beruházási és üzemeltetési
költségeket összegezve a legkedvezőbb a „C” változat.
További előnye a „C” változatnak, hogy több lépcsőben, ingatlanonként elkülönülve, szakaszosan is
megvalósítható.
7.2.4 A kiválasztott szennyvízkezelési változat
A TSZP-ben bemutatott változatok vizsgálatait és következtetéseit összegezve megállapításra került,
hogy a „C” változat a legkedvezőbb, részletes bemutatása a 3.3 pont alatt található.

7.3 A környezeti hatások vizsgálata
7.3.1 A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns környezet- és természetvédelmi
célokkal
A TSZP készítésének célja volt, hogy az érvényben lévő jogszabályokkal és a megyei, valamint regionális környezetvédelmi programokkal összhangban bemutassa a Község természeti viszonyai által
megengedett szennyvízgyűjtési és kezelési lehetőségeket.
A TSZP a magasabb szintű környezetvédelmi programokkal és jogszabályokkal összhangban készült
el, melyek a következők:
91/271/EGK rendelet
2000. évi CXII. törvény
A 2003. évi XXVI. törvény
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
26/2002.(II.27.) Korm. rendelet
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet
- 83 -

PROWATECH Kft.

Pusztaszer Község Települési Szennyvízkezelési Programja

2017. január

18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet
Regionális vízgyűjtő-gazdálkodási terv
Csongrád megye Környezetvédelmi Programja
Pusztaszer Község Rendezési terve
7.3.2 Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben
A tervben az érvényben lévő környezetvédelmi szempontú jogszabályokban megkövetelt állapotok
elérése, valamint a jelenlegi összességében kedvező környezeti állapot fenntartása a cél. Mivel a településen jelenleg több olyan létesítmény, terhelő funkció is található (nem megfelelő vízzáróságú szennyvíztárolók), amelyek környezeti konfliktust okozhatnak, ezért a negatív környezeti hatások mérséklésére vonatkozóan a TSZP-ben megfogalmazott fejlesztési irányelv pozitív hatású.
A településen a továbbiakban sem javasolt az elhasználódott, rossz műszaki állapotú szennyvíztárolók
üzemeltetése, mivel azok a továbbiakban is a talaj, talajvíz szennyezését eredményezik.
A terv a tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat is figyelembe veszi a szabályozási tervi előírásokban részletezett vonatkozó tájesztétikai szempontok figyelembevételével, a környezet végső kialakításának a természet- és környezetvédelmi szempontú meghatározásával.
7.3.3 Jelenlegi környezeti helyzet tervvel összefüggésben lévő elemeinek ismertetése
7.3.3.1 Az érintett környezeti elemek vizsgálata
Felszíni vizek védelme:
Jelenleg ismeretlen méretű és műszaki kialakítású tárolókban történik a szennyvíz gyűjtése. A tárolók
ürítése és a rossz kondíciójú, előkezeletlen szennyvíz elszállítása ugyan felügyelettel történik, de jellemzően a szolgáltatást csak a lakosság 50%-a veszi igény, amely így felszíni és felszín alatti vizek
szennyezéséhez vezethet.
Pusztaszer település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen fekszik.
Talaj- és talajvízvédelem:
Az előzőekben ismertetett, ellenőrizetlen egyedi tározók feltehetően károsan befolyásolják a talaj és a
talajvíz állapotát.
Levegő tisztaság védelem
Az egyedi szennyvízgyűjtő berendezésekből tengelyen elszállított szennyvíz kellemetlen, bűzös szaghatást okoz.
Ezen kívül a szállításhoz használt tehergépkocsik által kibocsátott kipufogógázok időszakosan légszennyező hatást gyakorolnak.
Zaj- és rezgésvédelem
A szennyvíz tengelyen történő szállítása esetén a korszerűtlen tehergépjárművek, illetve azok felépítményei időszakosan zaj- és rezgéshatást fejtenek ki.
7.3.3.2 Tájkép
A szennyvíz nem megfelelő, illegális elhelyezése tájképi szempontból hosszú távon negatív hatásokkal
bírhat.
7.3.3.3 A TSZP által befolyásolt környezeti jellemzők
A TSZP-ben foglalt javasolt megoldás megvalósulását követően a környezet állapotának javulása várható.

- 84 -

PROWATECH Kft.

Pusztaszer Község Települési Szennyvízkezelési Programja

2017. január

7.3.3.4 A jelenlegi helyzet által okozott problémák vázolása
A jelenleg a településen megvalósuló szennyvízkezelés környezetvédelmi szempontból nem elfogadható. Hosszú távon a talajvíz és a felszíni vizek jelentős elszennyezéséhez vezet.
Hatásviselőként a lakosság életkörülménye romlani fog.
7.3.4 A program megvalósulásával várható környezeti hatások
7.3.4.1 Természeti erőforrás közvetlen igénybevétele, környezetterhelés előidézése
A szennyvíztisztítók kiépítése nem jár természeti erőforrások közvetlen igénybevételével, addig az infrastrukturális fejlesztések következtében esetlegesen betelepülő vállalkozások működésük során igénybe vehetnek természeti erőforrásokat, azok által növekedhet a környezetterhelés is.
A környezeti elemek tekintetében a kismértékű területfoglalás, valamint a jövőben esetlegesen megjelenő funkciók, tevékenységek nem jelentenek veszélyt a környezeti elemek minőségére.
7.3.4.2 A terv által kiváltott környezeti következménnyel járó társadalmi- gazdasági folyamatok
elemzése
Gazdasági vonatkozásában a fenntartható fejlődés olyan gazdaságot jelent, melynek magas a termelékenysége és az innovációs szintje. Az innováció előfeltétele pedig a minőségi oktatás, a kutatásfejlesztés és az erős kis- és középvállalkozások, valamint a fenntartható fejlődés melletti elkötelezettség. A kis- és középvállalkozások jelenlétének, a megfelelő színvonalú oktatás, illetve a helyes környezeti szemlélet kialakításának feltétele a vízi közművek megléte. Ezért fontos lépés Pusztaszer Község
szűkös lehetőségeit tekintve a közművek fejlesztése. A tervezett fejlesztések Pusztaszeren az előbbieken felül a környezetvédelem fontosságára is felhívják a figyelmet. Ennek a hosszabb távon bekövetkező szemléletváltozásnak az egyik alapját termeti meg a szennyvízberuházás megvalósítása.
A szennyvízberuházásnak köszönhetően újonnan megjelenő beruházások, vállalkozások munkahelyteremtő hatásán túl a terület értékesítéséből származó önkormányzati bevételek a település fenntartható
fejlesztésére, a meglévő értékek védelmére fordíthatóak.
Pusztaszer átlagos ingatlanérték alakulására a tervezett fejlesztések pozitív hatással lehetnek. Ez az
értéknövekedés kihatással lehet az ingatlanárakra is.
7.3.5 A program megvalósulásával várható környezeti hatások értékelése
7.3.5.1 Környezeti igénybevétel, illetve terhelés
Környezeti elemek védelme
Felszíni vizek védelme
A beruházás felszíni vízfolyást nem érint.
Talaj- és talajvízvédelem
Talajt és talajvizet érintő negatív hatások csak havária esemény következtében léphetnek fel.
Levegő tisztaság védelem
A TSZP által preferált szennyvíztisztító berendezés egyedüli lehetséges légszennyező hatása a bűzhatás. A tisztítás során a szennyvízből kiemelt fölös iszap szaghatást és fertőzés veszélyt okozhat. Ezért
az ezeket eredményező technológiai folyamatok és a kiemelt anyagok tárolása zárt rendszerű, zárt térben történik.
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Szag kibocsátás nem várható, a tisztítási technológia esetén bűzhatással nem kell számolni.
Zaj- és rezgésvédelem
Rezgéskeltő berendezések telepítése nem várható, ezért rezgésvédelem kidolgozása nem indokolt.
A szennyvíztisztító berendezés nagyobb mértékben zajt nem bocsáthat ki a környezetbe.
Természet és tájvédelem
A TSZP-ben előirányzott fejlesztés kiépítése során fakivágásra, növénycsonkolásra nincs szükség. Az
új létesítmények megépítése után a terület helyreállítása, gyepesítése megtörténik.
7.3.5.2 Környezeti elemek rendszerei
A Települési Szennyvízkezelési Program megvalósítása a környezeti elemek állapotának javulását
eredményezi.
Megszűnik a talaj és a talajvíz terhelése, és az illegális szennyvízelhelyezés megszüntetésével a felszíni vizek állapotának javulása várható, mely kihat a település környezetére és településen élő lakosságra is.
7.3.5.3 Natura 2000 területek
A tervezett TSZP Natura 2000 területeket érint. Egyes külterületi ingatlanok, tanyák Natura 2000 területeken helyezkednek el.
7.3.5.4 Az érintett lakosság
A TSZP-ben kiválasztott változat a lakosságra kedvező hatású. A korszerű szennyvízkezelés kiépítésének társadalmi hatásai pozitívak. Megszűnik a környezetszennyezés, ezzel együtt megszűnik a társadalmilag elfogadott illegális szennyvízelhelyezés és a társadalmi szemlélet javulásával a jövő generációk számára természetessé válik a környezet védelme. Remélhetőleg nem csak a szennyvízkezelés
szempontjából, hanem pl. a hulladékgazdálkodásra és a többi környezetszennyező kibocsátásra is
hatással lehet a program megvalósulása.
7.3.6 Közvetett hatások
A megvalósítani kívánt szennyvízkezelési program a természeti környezetre pozitív hatást gyakorol. A
megvalósítást követően megszűnik az eddigi környezetkárosító szennyvízkezelés, amely által a talaj
terhelése csökken. A talajvíz szennyezése megszűnik. A befogadó vízfolyás vízminősége nem károsodik.
Kijelenthető, hogy a közvetett hatások semlegesek, vagy pozitívak.
7.3.7 Új Környezeti konfliktusok
A megvalósulást követően újabb környezeti konfliktust havária jellegű esemény okozhat. Havária
esemény kialakulásának megelőzésére az üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a berendezéseket, ez által
a beavatkozás azonnal megkezdhető.
7.3.8 Környezettudatosság várható alakulása
A Program megvalósítása során a lakosság környezettudatosságának pozitív irányú változása várható.
7.3.9 A helyi területfelhasználási módtól való eltérés
A területfelhasználási mód a település területén jellemzően nem módosul.
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A program megvalósítása következtében a közművek megépülésével a község ingatlanpiaci szempontból felértékelődik. Gyarapszik az önkormányzati, ezáltal a köztulajdonban lévő művi vagyon.
A projekt megvalósításával a lakosság terheket is vállal, ami rövidtávon megterhelő lesz, azonban a
későbbiekben a szennyvíztisztító üzemeltetésével az anyagi terhelés egyenletessé válik, a jelenlegi,
időszakosan nagy terhet jelentő szennyvíz tengelyen történő elszállításával szemben.
A beruházás megvalósulásának következtében a község területe vonzó lehet akár kisebb vállalkozások
számára is.
Tehát kijelenthető, hogy a TSZP-ben foglalt irányelv megvalósítása esetén a Község gazdaságilag erősödhet, ez pedig a társadalmi-kulturális vonatkozások fejlődését is maga után vonhatja.
7.3.10 Természeti erőforrások megújulásának korlátozása
A Program megvalósulása várhatóan nem lesz hatással a természeti erőforrások megújulására.
7.3.11 Erőforrás használatok jellemzése
A tervezett szennyvíztisztítási projekt megvalósítása esetén törekedni kell az alacsony energiaigényű
technológia kiválasztására, mellyel a lakosság terhei és az energiafelhasználás egyaránt alacsonyan
tartható.
7.3.12 A program megvalósítása során fellépő környezetre káros hatások elkerülésének vázolása
A program megvalósulását követően, az üzemeltetés során környezetterhelések az alábbi
altevékenységekből származnak:
•
Csatorna-üzemeltetés,
•
Szennyvíztisztító berendezés-üzemeltetés.

Csatornaüzemeltetés hatásai
Tevékenység
Kibocsátások
(hatótényező)

Hatásviselők

Terhelés

Idő-tartam Intézkedés
rendszeres
tisztítás,
hulladékelszállítás,
szagtalanítás

Csatorna-tisztítás
bűz

ember

alacsony

folyamatos
megfelelő védőtávolság, szagtalanítás

Átemelő üzemeltetése

Szennyvíztisztító üzemeltetés hatásai
Tevékenység
HatásKibocsátások
(hatótényező)
viselők

Terhelés

Légszennyezők
szennyvíz
zaj és rezgés

Ember

alacsony

Iszapkezelés

Bűz

ember

alacsony

Iszapelhelyezés

Zaj és rezgés

talaj

alacsony

Szennyvíz- tisztítás

Időtartam

Intézkedés

folyamatos

határértékek betartása
(aktív- és
passzív
védelem)

folyamatos

zárt
épület,
levegőtisztítás

folyamatos

-

7.3.13 A környezetterhelések becslését és az elkerülésüket célzó intézkedéseket a következő alfejezetekben részletezzük.
7.3.13.1 Levegőt érő terhelések
Csatorna üzemeltetése
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A helyi csatornarendszer üzemeltetése során levegőt érő terhelés nem jelenhet meg.
Szennyvíztisztító üzemeltetése
A levegőt érő környezeti hatásokat elemezve megállapítható, hogy a tervezett beruházás hatásai elviselhetők.
A projekt megvalósítása során végzett csatornaépítéssel, valamint az új szennyvíztisztítók építésével a
jelenlegi helyzethez képest nem változik a levegőterhelés mértéke.
A tervezett beruházás megvalósítása a jogszabályi előírások betartását eredményezi, a meglévő állapothoz képest az okozott hatások nem kedvezőtlenebbek.
7.3.13.2 Vizeket érő terhelések
Csatorna üzemeltetése
A projekt megvalósítása során az elavult, infiltrációt okozó szennyvízgyűjtő műtárgyak üzemeltetését
megszüntetik és új bekötővezeték épül. Az új bekötő-csatorna üzemeltetése az eredeti állapothoz képest
javító hatású, többletterhelést nem okoz.
Szennyvíztisztító üzemeltetése
A tervezési területen felszíni és felszín alatti vizeket érő terhelések a következő hatásokból származnak:
•
Közműpótló berendezésben elszikkadt szennyvizek felszín alatti vízterhelése
•
Szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének felszíni alatti vizek terhelése
A projekt vizekre gyakorolt hatásainak elemzése előtt a következő alapadatok meghatározása szükséges:
•
A projekt megvalósulása előtt és után közműpótló berendezésekkel a felszín alatti vizekbe
"juttatott" terhelés meghatározása
•
A projekt megvalósulása előtt és után a szennyvíztisztító felszín alatti vizekbe bocsátott
terhelés meghatározása
Felszíni vizekre gyakorolt hatás
A felszíni vizek terhelése nem változik.
Felszín alatti vizekre gyakorolt hatás
A jelentős terhelés csökkenés elsősorban abból adódik, hogy a korábban közműpótló berendezésből
tisztítás nélkül távozó szennyvizet szennyvíztisztító berendezéssel tisztítjuk, ezáltal jelentős terheléscsökkentés érhető el.
A vizeket érő környezeti hatásokat elemezve megállapítható, hogy a tervezett beruházás hatásai elviselhetők.
A projekt megvalósítása során végzett csatornahálózat építéssel, valamint a szennyvíztisztító telep építésével a jelenlegi helyzethez képest kisebb felszíni és felszín alatti vízterhelés lép fel.
A tervezett beruházás megvalósítása a jogszabályi előírások betartását eredményezi, a meglévő állapothoz képest az okozott hatások javítók.

7.3.13.3 Élővilágra gyakorolt hatások
A projekt megvalósulása az élővilágra közvetlen hatást nem gyakorol. A környezetterhelés csökkentésével (a tisztított szennyvíz koncentrációjának határértéken tartásával) a felszíni vizek jó minősége
fenntartható, a kialakult élőhelyek védelme megvalósul.
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A projekt megvalósítása során végzett csatorna építéssel, valamint az új szennyvíztisztítók építésével,
a jelenlegi helyzethez képest kisebb élővilágot terhelő hatás lép fel.
A tervezett beruházás megvalósítása az élőhelyek jobb életfeltételeit eredményezi, a kialakuló élettér a
meglévő állapothoz képest javító.
7.3.13.4 Talajt érő terhelések
A projekt létesítése során a csatornahálózat illetve a szennyvíztisztítók kiépítése megtörténik. Az üzemeltetés fázisában további talajt terhelő hatások nem lépnek fel. A jelenlegi infiltrációból, a műszaki
berendezések rossz műszaki állapotából adódó talajszennyezések megszűnnek.
A projekt megvalósításával a tisztított szennyvíz mennyisége megnő, így a technológia során keletkező iszap mennyisége is. Az iszap elszállítás és kezelés után akár mezőgazdasági hasznosításra is
kerülhet, a benne lévő tápanyagok kihasználása érdekében.
A talajt érő környezeti hatásokat elemezve megállapítható, hogy a tervezett beruházás hatásai elviselhetők.
A projekt megvalósítása során végzett csatorna építéssel, valamint az új szennyvíztisztítók építésével,
a jelenlegi helyzethez képest kisebb talajterhelés lép fel.
A tervezett beruházás megvalósítása a jogszabályi előírások betartását eredményezi, a meglévő állapothoz képest az okozott hatások javítók.

7.3.13.5 Épített környezetre gyakorolt hatások
A projekt létesítése során megvalósításra kerülő létesítmények a Község rendezési tervéhez szervesen
kapcsolódnak, az új épületek az épített környezetre javító hatással vannak.

7.3.13.6 Hulladék
A tervezett beruházás üzemeltetése során hulladék a csatorna tisztításából, illetve a szennyvíztisztítók
üzemeltetése során nem keletkezik. A szennyvíztisztítási technológiából hulladék nem keletkezik, a
melléktermékként keletkező iszapot komposztálást követően mezőgazdasági területen helyezhetik el.
A kezelőszemélyzet tevékenységéből kizárólag kommunális hulladék keletkezik, mely környezetkímélő elhelyezéséről közszolgáltató vállalatok gondoskodnak. Veszélyes hulladék kizárólag a gépek karbantartásából származik, mely elsősorban olajos felitató anyagok és fáradt olaj. Mennyiségük minimális, évente és telepenként 100 kg alatti, elszállítását arra feljogosított szervezet végzi.
7.3.13.7 Zaj
A szennyvíztisztító telep bővebb környezetében védendő objektumok (lakóházak) találhatók.
A szennyvíztisztítási technológia zajkibocsátása nem számottevő, összességében a telekhatáron nem
haladja meg a magyar szabvány szerinti vonatkozó határértékeket, ezért hatása gyakorlatilag nem
számottevő, a vonatkozó határértékek teljesülnek.
A hatásokat értékelve összefoglalóan megállapítható, hogy az alkalmazott technológiákkal biztosítható
a káros környezeti hatások minimalizálása és nem kell e hatásokat kompenzáló intézkedéseket bevezetni. Az önálló hatótényezők által okozott hatások elviselhetők.
7.3.13.8 Egészségügyi hatások
Az üzemeltetés során egészségkárosító hatás (fertőzésveszély) a csatorna tisztítása során, valamint a
szennyvíz tisztítási technológia üzemeltetése során léphet fel.
A műveletek elvégzése során az ÁNTSZ előírásait be kell tartani.
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A hatásokat értékelve összefoglalóan megállapítható, hogy az alkalmazott technológiákkal, a vonatkozó előírások betartásával biztosítható a káros egészségügyi hatások minimalizálása.
7.3.13.9 Havária
Levegő
Levegőminőséget befolyásoló havária tűzesemény esetén alakulhat ki, mely akár gépjárművek nem
megfelelő műszaki állapotából, akár külső körülmények (villámcsapás, emberi gondatlanság, szándékos gyújtogatás) hatására bekövetkezhet.
Vizek
A létesítmények megfelelő műszaki védelmének köszönhetően felszíni és felszín alatti vizek szennyezése havária eseménykor előfordulhatnak, azonban a monitoring rendszer előírásszerű üzemeltetésével
megelőzhetők.
Föld
A gépjárművek nem előírásszerű üzeme során meghibásodásból, illetve balesetből üzemanyag kerülhet a környezetbe, mely lokálisan elszennyezheti a talajt.
Hulladék
A tevékenység során havária a hulladékok nem előírásszerű kezeléséből adódó környezetszennyezés,
illetve baleset lehet.
Zaj
A tevékenység létesítésének egyes fázisai során esetlegesen bekövetkező haváriaesemények zajhatása
minimális.
Élővilág
A tervezési terület használatából, jellegéből adódóan havária bekövetkeztekor az élővilágot jelentős
terhelés nem éri.
7.3.14 A projekt környezetre gyakorolt hatása összefoglalva
A beruházás kivitelezési szakaszában a környezeti hatások átmenetileg romlanak, de ugyanakkor a beruházás megvalósulását követően a talajvízszennyezés elmaradása kedvezően fog hatni a környezetre.
A helyi csatorna cseréje a talaj és a felszín alatti vizek szennyezésének csökkentéséhez járul hozzá,
hiszen a vízgyűjtő területen jelenleg tisztítatlanul elfolyó szennyvizek jelentős része a csatornán összegyűjtve a szennyvíztisztítókba kerül majd, ahol megfelelő tisztítás után kerül a befogadókba
A szennyvíztisztítók követően egyértelműen csökkenni fog az elfolyó szennyvíz szerves anyag és tápanyag koncentrációja, a beruházás tehát a felszíni és felszín alatti víztestek vízminőségi, ökológiai állapota szempontjából kedvező hatású, az adott környezeti elem felhasználói kedvezőbb helyzetbe kerülnek, így a beruházás értéknövelőnek tekinthető.
A tervezett új szennyvíztisztító rendszerek korszerűek, a korszerű szennyvíztisztítási technológiák mai
állásának megfelelő színvonalúak, melyek környezetre gyakorolt hatása minimális. Mucsi Község területén a fejlesztés eredményeként megvalósuló új tisztítási technológia lehetővé teszi a legszigorúbb
környezetvédelmi követelmények betartását. A szennyvíztisztítás tervezése során figyelembe kell
venni, hogy olyan tisztított szennyvizet kell előállítani, mely megfelel az előírt minőségi követelményeknek, kielégíti a környezetvédelmi előírásokat, nem fog kellemetlen szaghatásokat vagy levegőszennyezést eredményezni, valamint a tisztítási folyamat minden mellék- és végterméke környezetbarát
kell legyen.

7.4 Javasolt intézkedések
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A település rendezési tervének és a Környezetvédelmi Programjának a TSZP-vel összhangba hozása
javasolt.

7.5 A monitoring rendszer kialakítása
Pusztaszer település önkormányzata, a település környezeti minőségének javítása, és az infrastruktúra
fejlesztése céljából, kommunális szennyvizeinek gyűjtését, és egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezésekkel történő tisztítását tervezi. A tisztított szennyvíz, helyben kerül elszikkasztásra.
A vizsgált területen a talajvíz áramlása ÉNy-DK irányú. A talajvíz állapotának nyomon követésére három kútból álló monitoring rendszer kiépítését és üzemeltetését javasoljuk. A kutak elhelyezkedése
olyan formában történjen, hogy egy kút referencia kút legyen, telepítése a település ÉNy-i részén történjen a lakott területeken kívül. Kettő kút a lehetséges szennyeződés terjedésének nyomon-követésére,
a település DK-i illetve DNy-i részén kerüljön kialakításra, a talajvíz áramlás irányának megfelelően.
A talajvíz monitoring során a létesítendő kutakban vizsgálandó komponenseket a 35. táblázat tartalmazza.
A vizsgálandó paraméterek, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges
6/2009. (IV. 14.) KÖM- KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. és 3. mellékletében meghatározott (B)
szennyezettségi határérték, illetve a bizonyított háttér koncentrációk (Ab), amelyeket a 219/2004. (VII.
21.) Kormány rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, és a tevékenységre jellemző szennyezőanyagokra kell meghatározni.
A monitoring rendszer elemeinek mintázását és a területen a nyugalmi vízszintméréseket éves gyakorisággal javasoljuk elvégezni.
A talajvíz mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat csak erre akkreditált szervezet végezheti.
7.5.1 A kialakítandó talajvíz megfigyelő (monitoring) rendszer létesítményei
A kialakítandó talajvíz megfigyelő kutak alapvető feladata, a településen megépítendő egyedi házi
szennyvíztisztító kisberendezések által kibocsájtott tisztított szennyvíz elszikkasztása következtében
esetlegesen kialakuló talajvízszennyezés változásának nyomon követése, illetve hogy jelezze a területen az aktuális talajvíz-nyomásszinteket, a meglévő talajvíz szennyeződés esetleges térbeli és időbeli
változását. A megfigyelő kutak működtetése során nyert adatok adatbázis értékűek, így alapot nyújthatnak a feltárt szennyezések mobilizálódási hajlamának, mértékének meghatározására is.

7.6 Összefoglalás
A Települési Szennyvízkezelési Programban célja, hogy megvizsgálja az adott településen vagy településrészen a megvalósítható egyes szennyvízkezelési és szennyvízelvezetési megoldásokat gazdaságossági,- és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével, valamint meghatározza az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeket, megadva az alkalmazni kívánt vízilétesítmények, építmények fajtáit,
megjelölve azokat a településrészeket is, ahol egyedi szennyvízkezelés nem alkalmazható.

A vizsgált változatok előnyei, hátrányai és kockázatai:
39. táblázat
"A"

"B"
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"C"
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2017. január

Beruházási költség

A beruházási költségek szempontjából a „C” változat beruházási költsége a legkedvezőbb.

Üzemelési költség

Az üzemeltetési költség tekintetében a „C” változat a legkedvezőbb.

A tisztított szennyvíz
befogadója

A nyers szennyvíz a
vezetékekben, valamint
az átemelőkben történő
együttes tartózkodási
ideje
Az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás
feltételei

A Dong-éri-főcsatorna
alsó elnevezésű vízfolyás
időszakos vízfolyás. Annak megállapítására,
hogy a vízfolyás megfelel-e befogadónak, el kell
végezni a 219/2004 (VII.
21.) korm. rendelet 4. sz.
melléklete szerinti vizsgálatokat.

A nyers szennyvíz befogadója az Ópusztaszeri
szennyvíztelep, melynek
a bővítése szükséges.

Pusztaszer település a 272004. (XII. 25.) KvVM
rendelet szerint a felszín
alatti víz állapota szempontjából fokozottan
érzékeny területeken levő
települések közé tartozik.
A település összes ingatlanját érinti a magas talajvíz.

Megfelel.

Megfelel.

Nem releváns.

Megfelel.

Megfelel.

Nem releváns.

Az üzemeltetést tekintve az ingatlan tulajdonosok szempontjából kényelmesebb megoldásnak tűnhet a
szennyvízcsatorna hálózat kiépítése és egy központi szennyvíztelep használata („A” és „B” változatok),
viszont az üzemeltetési költségeket vizsgálva kiderül, hogy az egyedi szennyvíztisztítók üzemeltetése
(„C” változat) lényegesen kevesebbe kerül, továbbá elmondható hogy egy jól megválasztott egyedi
szennyvíztisztító is problémamentesen üzemeltethető.
A település teljes területét érinti a magas talajvíz, ez mindhárom változat kivitelezése esetén többletköltséggel jár és körültekintően kell eljárni a megvalósításuk során. Az egyedi szennyvíztisztítók kiépítése („C” változat) kevesebb rombolással jár mint a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése („A” és „B”
változatok), nincs útfelbontás. Hátránya lehet viszont az ingatlan tulajdonosok szempontjából, hogy az
egyedi szennyvíztisztítókat az egyes ingatlanokon belül kell elhelyezni és nem közterületen. További
előnye a „C” változatnak, hogy a kivitelezése több lépcsőben, ingatlanonként elkülönülve, szakaszosan
is megvalósítható.
A gazdaságossági és környezetvédelmi szempontokat mérlegelve megállapítottuk, hogy a településen
mind a csatornaépítés mind az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése és a tisztított szennyvíz helyben történő szikkasztása az egész településen teljeskörűen megvalósítható.
Összességében kijelenthető, hogy a Települési Szennyvízkezelési Programban meghatározott
célelemek, tehát az egyedi szennyvíztisztítók építése hosszú távon a Környezet szempontjából
javító hatású. A kor elvárásainak és a jogszabályi előírásoknak megfelel.
Pellérd, 2017-01-31

Provender József
ügyvezető, tervező
PROWATECH Kft.
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Pusztaszer Község Települési Szennyvízkezelési Programja

Mellékletek
-

Szennyvízelvezetés „A” változat Átnézeti Helyszínrajz
Szennyvízelvezetés „B” változat Átnézeti Helyszínrajz
Szennyvízkezelés „C” változat Átnézeti Helyszínrajz
Magas talajvíz-állású területek „C” változat Átnézeti Helyszínrajz
Talajvíz vizsgálati jegyzőkönyv
Talaj vizsgálati jegyzőkönyv
Megfelelőségi nyilatkozat (CE minősítés)
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2017. január

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Pusztaszer Községi Önkormányzat (6769 Pusztaszer, Kossuth u.
45., képviseli: Máté Gábor polgármester) mint Használatba adó – továbbiakban: Használatba
adó,
másrészről a Térségi Intézményi Társulás (6760 Kistelek, Árpád utca 1-3., képviseli: Nagy
Sándor elnök) mint Használatba vevő – továbbiakban: Használatba vevő – között az alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.) Szerződő felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy a Térségi Intézményi
Társulás TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00004 számú „Bölcsőde és óvoda fejlesztés a Térségi
Intézményi Társulásnál” című sikeres pályázatot adott be, mely kapcsán Puszaszert érintően a
kérdéses ingatlanon tornaszoba kialakítására kerülhet sor.
2.) Szerződő felek jelen szerződés előzményeként rögzítettek miatt megállapítják, hogy a
jelen szerződés aláírásával a Térségi Intézményi Társulás, mint fenntartó (Térségi Közös
Igazgatású Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Óvodája és Bölcsődéje inézmény,
2017.09.01-től Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde intézmény
vonatkozásában – a továbbiakban intézmény) használatba kívánja venni Pusztaszer Községi
Önkormányzattól a 3. pontban rögzített ingatlant a „Bölcsőde és óvoda fejlesztés”
megvalósíthatósága és ezt követően az intézmény köznevelési feladatainak (tornafoglalkozások) részbeni ellátása érdekében.
3.) Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi a Pusztaszer, Kossuth u. 43. szám alatti,
Pusztaszer belterület 43 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, a rajta található épülettel.
4.) Jelen szerződéssel Használatba adó ellenszolgáltatás nélkül használatba adja, Használatba
vevő használatba veszi 3. pontban meghatározott épületet határozatlan időre azzal, hogy
amennyiben Használatba vevő az ingatlanban a köznevelési tevékenységgel felhagy, az
megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, úgy az ingyenes használat megszűnik és az ingatlan
visszaadásra kerül a Használatba adó részére.
5.) Felek megállapodnak abban, hogy Használatba adó térítésmentesen adja Használatba vevő
használatába a 3. pont szerinti épületet. Felek rögzítik, hogy a Használatba adó azért adja
térítésmentesen használatba az épületet, hogy ezzel, a tornaszoba kialakítását követően
lehetővé tegye Használatba vevő számára, hogy a nevelési tevékenységet ingyenesen, díj
fizetése nélkül biztosítsa a gyermekek részére. Felek megállapodnak abban, hogy a használat
teljes tartama alatt köteles Használatba vevő a nevelést ingyenesen végezni.
6.) Használatba vevő csak és kizárólag a felek között létrejött megállapodásban meghatározott
nevelési célokra használhatja az épületet azzal, hogy felhatalmazást kap egyúttal arra, hogy az
1. pont szerinti pályázatban foglaltaknak megfelelően a szükséges átalakítást, beruházást az
épületen elvégezze. Ettől eltérő tevékenységet a Használatba vevő csak a Használatba adó
előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat.
7.) Felek rögzítik, hogy a használatba adott épületek használatával összefüggő valamennyi
közüzemi díj megfizetésére vonatkozóan külön megállapodást kötnek. Az Ingatlan
használatával kapcsolatos közműszolgáltatási díjakat, költségeket a közműszolgáltatókkal

kötött fogyasztási szerződések alapján a Fenntartó viseli, mely szerződések megkötése
érdekében a birtokbaadást követő 5 munkanapon belül az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzített adatok alapján szerződő felek eljárnak.
8.) Használatba vevő köteles gondoskodni az épület állagmegóvásáról, karbantartásáról.
Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a használati jogviszony időtartama alatt – az érintett
pályázati beruházáson kívül – felmerülő felújítási, beruházási, korszerűsítési, átalakítási
munkákat a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet, a szükséges
szakhatósági engedélyek beszerzéséről is Használatba vevő köteles gondoskodni.
9.) Használatba adó Használatba vevő használatába adja az ingatlan tényleges átadásakor
készített leltárban szereplő ingóságokat, berendezési tárgyakat, amennyiben ilyen az épület
átadásakor az épületben megtalálható. Az Önkormányzat legkésőbb 2017. 10. 02. napján az
Ingatlanokat és külön leltárjegyzék szerint az ingóságokat a Fenntartó birtokába adja. A
birtokbaadásról szerződő felek által kölcsönösen aláírt jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza
a birtokbaadás tényét, továbbá a közműszolgáltatói mérőórák számát, állását.
10.) Használatba adó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Használatba vevő az
épületet a 7. ponttól – a Használatba adó hozzájárulása hiányában – eltérő célra használja,
vagy a fenntartási, állagmegóvási, karbantartási kötelezettségét elmulasztja.
11.) Használatba vevő az épület használatát a Használatba adó engedélye nélkül másnak át
nem adhatja. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használati jogviszony
megszűnésekor az épületet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadja
Használatba adónak. A használati jogviszony tartama alatt az épületeken végzett beruházások
értékét Használatba vevő semmilyen jogcímen nem követelheti, valamint használati
jogviszony megszűnésekor a használatba adott épület helyett más ingatlan használatára nem
tarthat igényt.
12.) Felek rögzítik, hogy az épület Használatba adó általi, e szerződésben nem nevezett
használatára külön megállapodást kötnek.
13.) Használatba vevő kötelezettséget vállal az épület használatával kapcsolatosan előírt
tűzrendészeti, balesetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, valamint az ingatlan
rendeltetésszerű használatával kapcsolatos egyéb hatósági szabályok, előírások maradéktalan
betartására, továbbá az épület előtti utcafront takarítására, csúszásmentesítésére.
14.) Használatba adó jogosult jelen szerződésből eredő, Használatba vevő használati
jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését ellenőrizni.
15.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére
teljes jogkörrel rendelkeznek.
16.) Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen békés úton
rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Szegedi
Járásbíróság illetékességét.
17.) Jelen megállapodás érvényes létrejöttéhez Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselőtestületének és a Térségi Intézményi Társulásnak a hozzájárulása szükséges.

18.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják.
Kistelek, 2017. szeptember 28.

…………………………………………
Térségi Intézményi Társulás
Nagy Sándor
elnök

…………………………………………….
Pusztaszer Község Önkormányzata
képviseletében
Máté Gábor
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
A Térségi Intézményi Társulás
2017.09.14.-i ülésére
Tárgy: Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde alapító okirat módosítása
Előterjesztő: Nagy Sándor elnök
Tisztelt Társulás!
Bölcsőde és Óvoda fejlesztés a Térségi Intézményi Társulásnál című és TOP-1.4.1-152016-0004 számú pályázat keretében lehetőség nyílt új telephely kialakítására a Pusztaszeri
tagóvodánál. A telephely kialakításában érintett ingatlant Pusztaszer Község Önkormányzata
üzemeltetésre átadja az intézmény számára. A pályázat megvalósításához szükséges a telephely
bejegyzése az Intézmény alapító okiratába.

Okirat száma: 359155/2017/3

Módosító okirat
A Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde a Térségi Intézményi
Társulás által 2017. május 31. napján kiadott, 359155/2017/2 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a …/2017. (IX.14.) TIT. sz.
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. ...............................................................................................................................................A
z alapító okirat 1.2.2 pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:
3

Óvodai tornaszoba

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 43.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Kistelek, 2017. szeptember 14.

P.H.

Nagy Sándor
elnök

Okirat száma: 359155/2017/4

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini
Bölcsőde és Családi Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv
1.1.1.................................................................................................................................
megnevezése: Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde
1.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv
1.2.1.................................................................................................................................
székhelye: 6760 Kistelek, Kistelek, Ifjúság tér 1.
1.2.2.................................................................................................................................
telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Bóbita Családi Bölcsőde

6760 Kistelek, Ifjúság tér 4.

Varázskréta Családi Bölcsőde

2

Kisteleki Bölcsőde

6760 Kistelek, Ifjúság tér 1.

3

Óvodai tornaszoba

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 43.

2................................................................................................................
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. július 1.
2.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1.................................................................................................................................
megnevezése: Térségi Intézményi Társulás
2.2.2.................................................................................................................................
székhelye: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.

2.3. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Kistelek Város Önkormányzatának Petőfi
utcai Óvodája

6760 Kistelek Petőfi utca 28.

2

Kistelek Város Önkormányzatának Ifjúság
Téri Óvodája

6760 Kistelek Ifjúság tér 1.

3

Kisteleki Általános Iskola

6760 Kistelek Petőfi Sándor utca 9.

4

Árpád Fejedelem Gimnázium, Gazdasági és
Informatikai Szakközépiskola

6760 Kistelek Ifjúság tér 3.

Kistelek Városi Önkormányzat Rózsaliget
Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

6760 Kistelek Ifjúság tér 4.

5
6

Kistelek Városi Önkormányzat Bölcsődéje

6760 Kistelek, Ifjúság tér 1.

7

Csizmazia György Általános Iskola és
Óvoda

6769 Pusztaszer Kossuth utca 38. szám

3................................................................................................................
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.................................................................................................................................
megnevezése: Térségi Intézmény Társulás Tanácsa
3.1.2.................................................................................................................................
székhelye: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.
3.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.................................................................................................................................
megnevezése: Térségi Intézményi Társulás
3.2.2.................................................................................................................................
székhelye: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.

4................................................................................................................
A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.(1)
bekezdésében foglaltak alapján az óvodai neveléssel és a gyermekek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatok ellátása. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése alapján, ha a bölcsődei ellátásra az adott
településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma
meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat
2

köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával,
önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.
4.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

4.3. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben (továbbiakban: Nkt.) foglaltak szerint az óvoda a gyermek hároméves korától
a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekneveléshez
szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása. Megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek fejlesztése
(részképesség-zavar, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, figyelemzavar),
illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése. Enyhe
értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése. Beszédfogyatékos gyermekek terápiája. Enyhe
fokban testi és érzékszervi fogyatékos gyermekek fejlesztése.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM
rendelet 35.§ foglaltak szerint a bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás
keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára. A bölcsőde
feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§
foglaltak irányadó.
Nkt.7.§(2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény az alaptevékenység mellett
gyermekétkeztetési feladatot is ellát.
4.4. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

4

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5

041236

Országos közfoglalkoztatási program

6

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

7

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

9

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

10

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1

8

3

12

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

13

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében,, fogyatékosok nappali
intézményében

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

14
15

4.5. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kistelek, Pusztaszer, Csengele,
Balástya, Ópusztaszer, Baks

5................................................................................................................
A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Vezetője az igazgató, beosztása
magasabb vezető, akit a Térségi Intézményi Társulás pályázat útján 5 évre nevez ki,
vezetői megbízással (2011. évi CXC. törvény 67. §, 1992. évi XXXIII. törvény 23.§,
138/1992.(X.8) Kormány rendelet alapján). A munkáltatói jogokat a társulás elnöke
gyakorolja.
5.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

Munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

Megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6................................................................................................................
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. ...........................................................................................................................................
A köznevelési intézmény
6.1.1.................................................................................................................................
típusa: Többcélú, Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
6.1.2.................................................................................................................................
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény alapján óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, bölcsődei feladatok
6.1.3.................................................................................................................................
gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi gazdálkodási
feladatait a gesztor település polgármesteri hivatala, a Kisteleki Polgármesteri
Hivatal (6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.) látja el.
6.2. ...........................................................................................................................................
A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
4

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és
Családi Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodája

6760 Kistelek Petőfi utca 28.

2

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és
Családi Bölcsőde Szivárvány Tagóvodája

6760 Kistelek Ifjúság tér 1.

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és
Családi Bölcsőde Csizmazia György
Tagóvodája és Mini bölcsődéje

6769 Pusztaszer Kossuth utca 55.

3

6.3. ...........................................................................................................................................
A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és
Családi Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodája

100 fő

2

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és
Családi Bölcsőde Szivárvány Tagóvodája

120 fő

3

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és
Családi Bölcsőde Csizmazia György
Tagóvodája és Mini Bölcsődéje

Óvoda 50 fő, Mini
Bölcsőde 8 fő

4

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és
Családi Bölcsőde Kisteleki Bölcsődéje

38 fő

5

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és
Családi Bölcsőde Bóbita Családi Bölcsődéje

7 fő

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és
Családi Bölcsőde Varázskréta Családi
Bölcsődéje

7 fő

6

6.4. ...........................................................................................................................................
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

1

6760 Kistelek, Petőfi u. 28.

2423

használat

óvoda

2

6760 Kistelek, Ifjúság tér 1.

507/7

használat

óvoda

3

6760 Kistelek, Ifjúság tér 1.

507/7/B

használat

bölcsőde

4

6769 Pusztaszer Kossuth u. 55.

7

használat

óvoda

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.
§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kisteleki
Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde 2017. szeptember 14. napján kelt,
……………………………………………… napjától alkalmazandó 359155/2017/3 okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:
5

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III.31) Korm.rendeletben és a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 32/A § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelő módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt:
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Pusztaszer Községi Önkormányzat (6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. adószám:
………………………., statisztikai számjel: …………………………….., képviseli: Máté
Gábor polgármester, bankszámla: ………………………………………………… mint a
kötelező közszolgáltatást megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
képviseli: Dr Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató, bankszámla: 12001008-0156176500100008, KSH – statisztikai számjele: 2595417-3821-572-06 cégjegyzékszáma: 06-09022850, adószáma: 25595417-2-06), mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató)
(továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon 2017. szeptember …. napján, az alábbi
feltételekkel:
I. Előzmények:
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban 69/2016. (III.31.) Korm.
rendelet) 8 § (3) bekezdése alapján az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.) a Csongrád
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. korábbi közszolgáltató részére, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak
alapján, a 3700-101/2016. számon kiállított megfelelőségi véleményt 2017. április 20-án
azonnali hatállyal visszavonta.
A Ht. előírásainak megfelelően, a megfelelőségi véleménnyel nem rendelkező
Közszolgáltatóval fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról és a
törvényi előírásoknak megfelelő Közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megkötéséről az Megrendelőnek haladéktalanul gondoskodni kell.
A Felek megállapítják, hogy a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. és a
Megrendelő között megkötött, többször módosított Közszolgáltatási Szerződés a mai napi
hatállyal megszűntetésre kerül.
Közszolgáltató részére a hulladékgazdálkodási engedélyt az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség KTFO 94361-3-9/2016. számú határozatával, a
minősítő okiratot pedig az OKTF-KP/10482-7/2016 számú minősítő okiratával megadta,
melyben Közszolgáltatót C/1 minősítési osztályba sorolta.

Fentiek alapján a Felek a Htv. 33-34 §-a és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a
továbbiakban: Kbt.) 9 § (1) bekezdés i) pontja alapján határozott idejű közszolgáltatási
szerződést kötnek egymással, melynek célja a település közigazgatási területén keletkező nem
veszélyes háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtése, szállítása, valamint a
mindenkori környezetvédelmi előírások, normák szerinti ártalmatlanító helyre történő szállítása
illetve hasznosítása.
Jelen szerződés pályázati eljárás mellőzése mellett, mint konszenzuson alapuló in house
szerződés jön létre. A közszolgáltatást a Közszolgáltató kizárólagos jelleggel látja el a jelen
szerződésben rögzített alvállalkozói megkötés mellett. A pályázat nélküli szerződés megkötése
a Kbt. 9 § (1) bekezdés i/ pontjában rögzítettek szerint történik.
A Közszolgáltató a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és
ártalmatlanítására vonatkozóan a szükséges hulladékgazdálkodási közszolgáltatási minősítési
engedély és NHKV megfelelőségi vélemény birtokában köt hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést.
A jelen közszolgáltatási szerződés célja, hogy a hatályos jogszabályoknak, szakmai
követelményeknek, előírásoknak és EU direktíváknak megfelelően meghatározza a települési
szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása vonatkozásában alkalmazandó azon
részletes, a közszolgáltatást igénybe vevő lakosságra, szervezetekre, továbbá a
Közszolgáltatóra és a szerződést kötő Megrendelőre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket,
amelyek alapján a Közszolgáltató a hulladék begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását fogja
végezni.
II. Műszaki tartalom:
1. A jelen szerződés alapján a Közszolgáltató Megrendelő közigazgatási területén belül a
rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanokon
összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtését, szállítását, a közszolgáltatás
keretében összegyűjtött települési hulladék kezelését és ártalmatlanítását, s ekként a
közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását.
2. A Megrendelő hozzájárul, hogy a közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft-t, mint alvállalkozót a megrendelőnél végzett hulladékszállításba bevonja,
nevezett alvállalkozó az ehhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a jogszabályi
előírásoknak megfelel.
3. Felek célja, a közszolgáltatás ellátás biztonságának megtartása, javítása mellett a lakosság
részére egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása, a házhoz menő elkülönített
szelektív hulladékgyűjtési rendszer széles körű kiterjesztése és hatékony működtetése, a
rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése és az Európai Unió által előírt hasznosítási célok
maradéktalan teljesítése. Megrendelő és Közszolgáltató ennek érdekében is együttműködik a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) 32/A § (1) bekezdésben
meghatározott
feladatokra
Koordináló
szervként
kijelölt
NHKV
Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló
és
Vagyonkezelő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Felek jelen közszolgáltatási
szerződéssel elősegítik az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben
foglaltak végrehajtását.

III. A szerződés hatálya
1. A Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés 2017. október 01-jén lép hatályba és
hatálya 2027. szeptember 30-ig tart.
2. A szerződés területi hatálya Pusztaszer Község közigazgatási területére terjed ki.
3. A jelen szerződés a Megrendelő területén lévő állandóan lakott ingatlanok és minden
üdülőingatlan használója részére vonatkozó közszolgáltatásra vonatkozik. A közszolgáltatást
igénybe vevő gazdálkodó szervezetek- ideértve az egyéni vállalkozót is - egyedi
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötésére kötelesek, függetlenül a társaság
bejegyzett székhelyének besorolásától.
IV. A közszolgáltatás finanszírozása
1. Felek rögzítik, hogy a Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló
szerv a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által
meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében
keletkező kintlévőségeket.
2. 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv
gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló
szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből
eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
3. A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B § (2)
bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
4. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III.31.)
Korm. rendelet 20 § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a
nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv
által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben
keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a Közszolgáltatót terheli. Az
így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözetet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a
Közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. A Közszolgáltató
hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő
adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a
Közszolgáltatót terheli felelősség.
5. A Koordináló szerv a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 20 § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető,
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 20 § (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása
érdekében. A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 20 § (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követően 8 napon
belül. Ezen korrekciót követően – a Közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában – a
Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
6. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

Megjegyzés [MG1]: Ez a
határidő előírási minimum, vagy
lehet más is? Mondjuk
határozatlan idejű, vagy több,
kevesebb?
Megjegyzés [MG2]: Mi
alapján derül ki, hogy igénybe
veszi-e a szolgáltatást? Mondjuk
egy lakóingatlanba bejegyzett
vállalkozás köteles szerződést
kötni akkor is, ha olyan
lakóingatlanba van bejelentve,
ahol már fizetik a szolgáltatást?
Megjegyzés [MG3]: Milyen
besorolásától?

Megjegyzés [MG4]: Fizeti? :-P

Megjegyzés [MG5]: Akármen
nyire szeretném, még nem sikerült
fizetnem. Nem kaptunk számlát!

Megjegyzés [MG6]: Mi
alapján tudja vélelmezni?

7. A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló kötelezettsége a
gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az egyedi közszolgáltatási szerződés aláírását
követően az abban meghatározott időponttól nyílik meg.
8. A Közszolgáltató az egyedi közszolgáltatási szerződéssel vállalja, hogy a gazdálkodó
szervezetek háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát az egyedi közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező ügyfelektől a közszolgáltatás keretében begyűjti és elszállítja. A
szerződéses mennyiségen felüli többlethulladék elszállítása feliratos zsák kihelyezésével
vagy eseti teljesítés igazolás alapján történhet.
9. A lakossági szolgáltatás esetén a Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a szerződés
hatályba lépéséig a Közszolgáltatói feladatokat ellátó Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft a teljes szerződéses állományt a Közszolgáltató rendelkezésre bocsátja. Új
írásos szerződéskötés esetében a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 20 § (1) bekezdés szerinti
eljárásrendet kell követni. A háztartási hulladékhoz hasonló hulladék esetén a gazdálkodó
szervezetekre vonatkozó szerződéseket a Közszolgáltató újra köti.
10.A Megrendelő kötelezettséget vállal (a Hulladékokról szóló törvény mindenkori szabályai
szerint) a Megrendelő által rendeletben szabályozott módon biztosított díjkedvezmény, vagy
díjmentesség miatt felmerülő költségek a Koordináló szerv felé történő megtérítésére (a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III:28) Korm. rendelet 3 §-ának (5) bekezdése alapján).
V.

A szolgáltatás szabályai

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a települési hulladék gyűjtését a Közszolgáltató
Pusztaszer Község önkormányzata képviselőtestületének még a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft-re vonatkozó 24/2016. (XII.20.) a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendeletében foglaltak szerint végzi. . Az ürítési renddel kapcsolatos
változásokat Közszolgáltató előzetesen a Megrendelővel egyeztetni köteles.
2. A Közszolgáltató vállalja évi egy lomtalanítás elvégzését az Ingatlanhasználók részére a
Megrendelővel egyeztetett időpontban, a közszolgáltató a hulladékudvarban biztosítja a
zöldhulladék átvételét a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók részére.
3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a gyűjtőedényes szemétgyűjtés nem biztosítható,
illetőleg akadályozzák a szolgáltatás zavartalan ellátását, a Közszolgáltató köteles az utcák
nevének feltüntetésével írásban ezt a Megrendelő felé jelezni.
4. Az ürítéshez kihelyezett edényeket az előírt helyre (járda, járda hiányában az út széle)
becsukott állapotban hagyva kell visszahelyezni. Az edényeket teljesen ki kell üríteni.
5. A Közszolgáltató feladata gondoskodni arról, hogy a közszolgáltatás ellátása ne akadályozza
a jármű-,és gyalogosforgalmat.
6. A közszolgáltatás ellátása során igénybe veendő ártalmatlanító hely: 6728 Szeged,
Sándorfalvi út 01207/28 hrsz.
7. Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót vesz igénybe. A Csongrád
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. alvállalkozóként a Közszolgáltatóval a feladat
ellátásában együttműködik.
VI.

Közszolgáltató kötelezettségei

Megjegyzés [MG7]: Inkább a
"hulladéknak megfelelő"-t
használnám ez helyett.

Megjegyzés [MG8]: Ezt
pontosan át kell gondolnunk,
vannak-e kedvezmények és az
milyen jellegű, milyen anyagi
vonzata van?

Megjegyzés [MG9]: Ezzel
kapcsolatban kifogásaim vannak.
Falun oldja meg mindenki a zöld
hulladék komposztálását, esetleg
negyedévente történjem háztól
való elszállítás. A hulladékudvarba
akkor lehessen beszállítani, ha a
hulldék bedarálására ott lehetőség
van. Tárolási és szállítási
optimalizáció miatt.
Megjegyzés [MG10]: ... és mi
történik az után?

Megjegyzés [MG11]: Hol és
milyen formában tud a
Pusztaszem Kft szerepet vállalni?

A Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
1. a közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátása, a közszolgáltatás teljesítése
kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott vagy vis maior
esetekben szüneteltethető vagy korlátozható,

Megjegyzés [MG12]: Mi
indokolja a kisbetűs kezdést?

2. a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő
környezetszennyezés-mentes, és a Megrendelő igényei szerinti gyakoriságú elvégzése,
amiért szavatol,
3. a környezetvédelmi hatóság által meghatározott C/I. minősítési osztály szerinti, a
hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
tv-ben meghatározott követelmények biztosítása, és a minősítő okiratnak a
közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos megléte,
4. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazása vagy alvállalkozás keretében történő biztosítása,
5. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzése,
6. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítása a Megrendelő által kijelölt
helyek és létesítmények igénybevételével,
7. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése, és
nyilvántartási rendszer működtetése,
8. az
ingatlanhasználó
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással
kapcsolatos
bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással kapcsolatos
általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében könnyen hozzáférhető helyen
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése, a város internetes honlapján az
alkalmazott díjakkal és a lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,
9. fogyasztói panaszok és észrevételek 15 napon belüli kivizsgálása, ennek eredményéről a
bejelentő írásbeli tájékoztatása,
10. a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett – ideértve
a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is- hulladék elszállítása és
kezelése, ha a korábbi birtokos vagy tulajdonos e kötelezettségének nem tesz eleget,
11. a gyűjtőedényzetben kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató a meghatározott napokon,
24 óráig köteles elszállítani. A Közszolgáltató nem felróható / pl.: járhatatlan közutak,
közúti baleset/ okból adódó esetleges mulasztása esetén a szállítási napot követő 24.00
órájáig szállítási kötelezettségének jogkövetkezmény nélkül tehet eleget. Amennyiben a
fent leírt mulasztást okozó akadályozó körülmények már nem állnak fenn és ennek
ellenére a Közszolgáltató mulasztását a fentiek szerint nem pótolja, úgy a Megrendelő
jogosult a Közszolgáltató költségére az elszállításról gondoskodni. Ez esetben az általa
kifizetett és indokolt szállítási költséget a Közszolgáltató felé továbbszámlázza, melyet
a Közszolgáltató 5 munkanapon belül egy összegben köteles a Megrendelőnek átutalni.
A Közszolgáltató késedelmes teljesítése esetén a kamat mértéke a 2013. évi V. Ptk
6:155§ szerint kerül meghatározásra,
12. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és
minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést, valamint a szükséges létszámú és
képzettségű szakembert biztosítani,
13. A Közszolgáltató a különböző gyűjtőedények közti választási lehetőséget – a 385/2014.
(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján- az ingatlantulajdonos részére úgy ajánlja
fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az ingatlanon képződő
hulladék mennyiségéhez,
14. A Közszolgáltató minden év december 15.-ig köteles Megrendelőt tájékoztatni a
tárgyévi fajlagos mennyiségről, melyet a következő évben a választható gyűjtőedény
űrmértékének meghatározásakor köteles figyelembe venni,
15. A Közszolgáltató köteles a fogyasztók számára hozzáférhető ügyfélszolgálat és
tájékoztatási rendszer működtetésére a hatályos jogszabályi előírások szerint, különös
tekintettel a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseire,
Az ügyfélszolgálat helye: 6720 Szeged, Stefánia u. 6.

Megjegyzés [MG13]: Ezt nem
a jogszabály írja elő?

Megjegyzés [MG14]: ??? Van
ebbe a megrendelőnek beleszólási
joga?

Megjegyzés [MG15]: Szeged?

Megjegyzés [MG16]: Ki fizeti
a költségét?

Megjegyzés [MG17]:
Ez a 4. pont ismétlése! Törölni kell.

Megjegyzés [MG18]: ... de
minimum 60l.

Megjegyzés [MG19]: Lehet
mondjuk havi v. negyedévi
rendszerességgel Pusztaszeren is?

A Ht. 53. §-ának (2) bekezdése alapján a Közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvényben meghatározottakon túlmenően.
a/ a környezetvédelmi hatóság által kiállított minősítő okiratot,
b/ az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat,
c/ a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat,
d/ a Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet,
e/ a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat az ügyfélszolgálatán, a
honlapján és az alvállalkozóként bevont Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit
Kft. honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.
16. A Közszolgáltató a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. ( XII. 29.
) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján az ingatlantulajdonos elkülönített
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatása, az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése
érdekében a Közszolgáltató honlapján és a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft. honlapján, valamint a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost
tájékoztatja.
a/ a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről,
időpontjáról, módjáról, feltételeiről,
b/ az elkülönített hulladékgyűjtés és a hulladék hasznosításának céljáról,
c/ az újra használati központok működésének rendjéről, nyitva tartásáról,
elérhetőségéről,
d/ a hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok az egyes hulladékgazdálkodási
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló miniszteri rendelet
szerinti működési rendjéről, nyitva tartásáról, elérhetőségéről, valamint
e/ az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről.

Megjegyzés [MG20]: ide
vessző kell szerintem, v.
kettőspont.

Megjegyzés [MG21]: ... és a
megrendelő szokásos
kommunikációs eszközein...

Megjegyzés [MG22]: Ha ez
van, akkor nem kell a 15/e
Megjegyzés [MG23]: Ez lenne
a szelektív hulladék jogászi
megfogalmazása? Ha igen, akkor
nevezzük eredeti nevén! Így zavart
okoz.

A Közszolgáltató – az ingatlantulajdonos kérésére- a tájékoztatót postai úton vagy
elektronikusan az ingatlantulajdonosnak megküldi. A tájékoztató postai úton történő
megküldéséért a Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól ellenértéket kérhet.
VII.

Megrendelő kötelezettségei

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő kötelezettségei az alábbiak:
1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információk ellenszolgáltatás- mentes szolgáltatása.
2. a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési
tevékenységek összehangolásának elősegítése.
3. a településen működtetett különböző szolgáltatások összehangolásának elősegítése,
4. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére
ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése.
5. a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása a közszolgáltatási
szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont területen.
6. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a
Megrendelő

Megjegyzés [MG24]: Nagybet
űt javasolok.

a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezettek adatait ( név, ingatlan helye, elérhetőségi
cím, elektronikus cím) a közszolgáltatási szerződés aláírását követő 15 napon belül ,

Megjegyzés [MG25]: Ezt a
Településtisztától egyszerűbb
lenne. Van erre lehetőség, fentebb
volt erre hivatkozás is.

-

-

az adatváltozás, - illetve új gazdasági társaságoknál, vállalkozóknál egyéb
szervezeteknél működési/ vállalkozói engedély kiadása esetén az adók módjára történő
behajtás tárgyában kezdeményezett eljárás lefolytatásához szükséges valamennyi adatot
(jelenleg különösen: név, lakcím, levelezési cím, születési idő, anyja neve, adószám)
köteles a Közszolgáltató részére hozzáférhetővé tenni, vagy a Közszolgáltatóval írásban
közölni, amennyiben a fenti adatok hivatalosan rendelkezésre állnak.

7. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Közszolgáltató tevékenysége hatékony és
folyamatos ellátásához Közszolgáltató számára szükséges információk és adatok
folyamatos hozzáférhetővé tételére, illetve ezen adatok szolgáltatására, ideértve
különösen pl. a település lakói vonatkozásában történő adategyeztetést a Közszolgáltató
megkeresése alapján, aktuális utcanév-, és házszámváltozásokról történő értesítést, új
utca- tér-köz létesítése, használatba vételi engedély kiadása esetén arról történő
értesítést és az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőire vonatkozó adatok
szolgáltatását. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás
tárgyával összefüggő rendelet tervezeteket előzetes egyeztetés céljából, valamint az
elfogadott rendeletek hatályos példányát a kihirdetést követően haladéktalanul megküldi
a Közszolgáltató számára.
8. A Megrendelő képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a/ a hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban,
b/ a Közszolgáltató és alvállalkozója által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet,
c/ a Megrendelői hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a
Közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit,
d/ a Megrendelői hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben
nem szabályozott módját és feltételeit,
e/ az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az
ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit,
f/ az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat,
g./ a tárgyévben irányadó fajlagos mennyiségeket.

Megjegyzés [MG26]: Ezt nem
értem!

Megjegyzés [MG27]: Itt lesz
lehetőség arra, hogy az eddig jól
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9. A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd
hulladék elszállítását:
a/ ha érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a
települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy ártalmatlanítható,
b/ a szolgáltatói adatbázisban az ügyfél vonatkozásában rögzített edénymérettől eltérő
gyűjtőedény(ek) kihelyezése esetén,
c/ gazdálkodó szervezetek esetében a szerződéstől eltérő gyűjtőedény(ek) kihelyezése
esetén,
d/ ha a hulladék nem a közszolgáltatási szerződésben rögzített szabványos gyűjtőedényben,
nem szabályszerű módon, vagy összetételben kerül kihelyezésre, illetve nem a
Közszolgáltatótól vásárolt, jelölt zsákban kerül kihelyezésre,
e/ ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a gyűjtőedény mozgatásakor a
kiszóródás veszélye fennáll ( nem lezárt, illetve sérült edény)
f/ ha a gyűjtőedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon
többlethulladék került kihelyezésre,
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g/ ha a gyűjtőedényzet a közterületre oly módon került elhelyezésre, hogy azt a
Közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel
megközelíteni,
h/ ha a gazdálkodó szervezet – ideértve az egyéni vállalkozót is - nem kötött egyedi
közszolgáltatási szerződést.
VIII. A szerződés teljesítése alóli mentesülés szabályai

1.
A Felek a megállapodás (rész)teljesítési kötelezettsége alól Vis maior esetén
mentesül. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb
munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés,
lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások,
zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események ( pl a
szolgáltatási díj olyan terjedelmű késedelme, mely a szolgáltatás pénzügyi fedezetének
előteremtését megakadályozza ) , amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és
amelyeket a Felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.
2.
Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel
teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
3.
Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordulhatnak, vagy –
amennyiben azokat nem látta előre – fordulhatnak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei
teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét,
feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem
rendelkezett, a Közszolgáltatónak folytatnia kell a jelen megállapodás szerinti
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
IX A szerződés megszűnése
1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a/ a határozott idő lejártával,
b/ a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c/ rendkívüli felmondással,
d/ közös megegyezéssel,
e/ legfeljebb 6 hónapos határidővel amennyiben a közszolgáltató megfelelőségi véleménye
visszavonásra kerül,
f./ amennyiben a közszolgáltatás végzéséhez szükséges minősítő okirattal, engedéllyel nem
rendelkezik.
2. A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha
a/ a Közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság
vagy hatóság jogerősen megállapította,
b/ a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan ismételten megsértette.
3. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha

a/ Megrendelő a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét
Közszolgáltató felszólítása ellenére súlyosan ismételten megsérti, és ezzel
Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését,
b/ a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály
közszolgáltatási szerződés tartalmai elemeit úgy változtatja meg, hogy az
Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges
jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

a
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4. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.
5. A közszolgáltatási szerződés felmondásakor a Megrendelő haladéktalanul gondoskodik
a közszolgáltatás biztosításáról.
IX. Egyéb rendelkezések
1. A Felek megállapodnak abban, hogy közöttük felmerülő jogvita esetén annak peren
kívüli rendezésére törekednek, melynek hiányában hatáskörtől függően a Szegedi
Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb
vonatkozó jogszabályok irányadók.
3. A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják.
4.
Szeged, 2017.
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