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A  48/2007. (II.13.)  Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

Szentendre Város szennyvízcsatornázásának koncepciója 
 

 

1.  Szentendre Város Önkormányzata a város szennyvízcsatornával még el nem látott 

részeit a következő sorrendben és ütemezéssel kívánja megvalósítani: 

 

A) eset, amennyiben az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) nem ad 

lehetőséget EU-s pályázatok benyújtására 

 

1. Projekt elnevezése: Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatornázása II. ütem 

 E projekt keretein belül kerülne csatornázásra Pismányhegy északkeleti része és 

Tyukos-dűlő, valamint a Nagyváradi utca. 

 

 Érdekelt ingatlanok száma: kb. 1.100 

 Előzetesen becsült összköltség (2007. évi árszinten): bruttó 1.100 millió Ft 

 

Tervezett ütemezés: 

 Tervezés, engedélyeztetés és Társulat szervezés: 2007. március – 2008. február 

 Pályázatok készítése-elbírálása: 2008. március – 2008. szeptember 

 Kivitelezés: 2008. október – 2010. szeptember 

 

 E projekt tervezési időszakában szükséges az egész ellátandó területre 

tanulmányterv készítése is. 

 

2. Projekt elnevezése: Szentendre, Petyina városrész szennyvízcsatornázása 

 

Érdekelt ingatlanok száma: kb. 700 

Előzetesen becsült összköltség (2007. évi árszinten):  bruttó 700 millió Ft 

 

Tervezett ütemezés: 

 Tervezés, engedélyeztetés és Társulat szervezés: 2008. március – 2009. február 

 Pályázatok készítése-elbírálása: 2009. március – 2009. szeptember 

 Kivitelezés: 2009. október – 2011. június 

 

3. Projekt elnevezése: Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatornázása III. 

ütem 

 E projekt keretein belül kerülne csatornázásra Külső-Pismány, valamint 

Szarvashegy szennyvízcsatornázása. 

 

Érdekelt ingatlanok száma: kb. 1.250 

Előzetesen becsült összköltség (2007. évi árszinten):  bruttó 1.300 millió Ft 

 

Tervezett ütemezés: 

 Tervezés, engedélyeztetés és Társulat szervezés: 2010. március – 2011. február 

 Pályázatok készítése-elbírálása: 2011. március – 2011. szeptember 

 Kivitelezés: 2011. október – 2013. május 
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4. Projekt elnevezése: Szentendre, Boldogtanya városrészek szennyvízcsatornázása 

E projekt keretein belül kerülne csatornázásra Boldogtanya, Kisboldogtanya, 

valamint a Papszigeti út és környéke. 

 

Érdekelt ingatlanok száma: kb. 450 

Előzetesen becsült összköltség (2007. évi árszinten):  bruttó 450 millió Ft 

 

Tervezett ütemezés: 

 Tervezés, engedélyeztetés és Társulat szervezés: 2009. március – 2010. február 

 Pályázatok készítése-elbírálása: 2010. március – 2010. szeptember 

 Kivitelezés: 2010. október – 2012. június 

 

 

B) eset, amennyiben az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) lehetőséget ad 

EU-s pályázatok benyújtására 

 

Szentendre Város Önkormányzata a város szennyvízcsatornával még el nem látott 

részeit egy ütemben, a következő mérföldkövek szerint tervezi megvalósítani. 

 

 Érdekelt ingatlanok száma: kb. 3.500 

 Előzetesen becsült összköltség (2007. évi árszinten): bruttó 3,5 milliárd Ft 

 

Tervezett ütemezés: 

 Tervezés, engedélyeztetés és Társulat szervezés: 2007. május – 2008. június 

 Pályázatok készítése-elbírálása: 2008. július – 2008. december 

 Kivitelezés: 2009. január – 2011. június 

 

 

2.  Szentendre Város Önkormányzata e koncepció alapján a tervezéshez és a megvalósításhoz 

szükséges forrásokat az éves költségvetési rendeleteiben fogja biztosítani, azzal, hogy a 

kivitelezésnél számol a csatornázandó városrészekre megalakuló víziközmű társulat 

érdekeltségi hozzájárulásainak befizetéseivel és a pályázat útján elnyerni kívánt 

támogatásokkal, mint a beruházás fő forrásaival. 

 

 

3.  Szentendre Város Önkormányzata az egy érdekeltségi egységre előzetesen (2007. évi 

árszinten) 220.000,- Ft érdekeltségi hozzájárulással számol a beruházás forrásoldalának 

tervezésekor. 

 

 

4.  Egy érdekeltségi egységnek minősül:   

 beépített ingatlan esetében: 1 lakás, vagy 1 üdülő egység, ill. 1 rendeltetési egység, 

 beépítetlen ingatlan esetében az ingatlan és a mindenkor hatályos Helyi Építési 

Szabályzat szerinti legkisebb kialakítható ingatlan területének hányadosaként kapott 

egész szám, de összesen legfeljebb 600 l/nap szennyvízkibocsátású egység. 

 

 

5.  Szentendre Város Önkormányzata 2007. évben a koncepció 1. pont a) esete szerint készíti 

elő a soron következő projektet. Amennyiben a pályázati lehetőségek időközben lehetővé 

teszik, úgy – a mielőbbi megvalósítás érdekében, tekintettel a Nemzeti Települési 
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Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program-nak való megfelelési 

követelménynek is – indokolt az egyben történő terveztetés, majd kivitelezés, és ezért a b) 

eset szerinti forgatókönyvre kíván áttérni. 

 

6.  A szennyvízelvezetéssel együtt  - a pénzügyi lehetőségek figyelembe vétele mellett - az 

érintett terület csapadékvíz elvezetését és az utak magasabb szinten történő helyreállítását 

is elő kell segíteni.  

 

7.  E koncepciót minden évben az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása előtt 

aktualizálni kell. 

 

 

 


