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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága megküldte a 
szennyvízcsatornázásra és szennyvíztisztításra benyújtott pályázat elbírálásához szükséges 
előzetes tisztázó kérdéseit, melyet tájékoztatásul mellékelten megküldök. 
 
 
 
Enying, 2010. szeptember 24. 
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Szörfi István 
     jegyző 

 



Enying TK 
 
A pályázatértékelést segítendı, a pályázatban található adatok feltöltésre kerültek a szakmai 
és költség-haszon elemzési adatokat összefoglalóan tartalmazó táblázatokba. Kérjük, a 
válaszok alátámasztásához szükséges adatokat ezen táblázatba is feltölteni szíveskedjenek! 
 
� Kérjük, hogy ismertesse milyen intézkedéseket tervez, azokon a szakaszokon ahol a 

szennyvíz nem érkezik be a szennyvíztisztító telepre 6 órán belül! 
� Kérjük, mutassa be az iszapkezelést jelenleg és jövıben úgy, hogy mennyiségi 

adatokkal is szemlélteti és töltse ki az iszapkezelésre vonatkozó táblázatot! 
� Projekt nélküli állapot, kérjük, mutassa be úgy, hogy nem hagyja magára a rendszert, 

illetve töltse ki a projekt nélküli állapotra vonatkozó táblázatrészt! 
� Kérjük, mutassa be az üzembe helyezés idıpontjára vonatkozó állapotot (ügyelve az 

75 %-os rákötési arányra), illetve töltse ki az üzembe helyezési állapotra vonatkozó 
táblázatrészt! 

� Az „A” és „B” szennyvíztisztító telep bemutatásakor vannak olyan elemek, amelyek 
drágábbak a „B” változat esetén, holott a két technológiai változat megegyezik 
egymással. Kérjük, indokolja az eltérés okát! 

 
(Hidraulikai terhelés) 
� Kérjük, indokolja, hogy az ivóvíz és szennyvízterhelési adatokban miért szerepelnek 

az átlagtól eltérı értékek februárban és novemberben, illetve ipari kibocsátók esetében 
májusban! 

� Kérjük, indokolja, hogy miért nem szerepeltet az „Ellátottság” táblában TFH 
lakosságot, amikor a „Mennyiségi kimutatás táblázatban” szerepeltet lakossági TFH 
mennyiséget! 

� Kérjük, a „Mennyiségi kimutatás fül” 79. sorának – jellemzı napi értékek - kitöltését. 
� A célállapotban a bemutatott TFH adatok között eltérés mutatkozik. Kérjük, javítsa a 

havi bontást úgy, hogy összhangban legyenek az adatok! 
 
(Biológiai terhelés) 
� Kérjük, indokolja a befolyó (nyers) jellemzıknél az összes lebegıanyag tartalom 

alacsony szintjét. (júl – okt)! 
� Kérjük, indokolja a tisztított jellemzıknél az összes lebegıanyag és az NH4-N 

mennyiség miért meghaladja több hónapban a mőszaki leírásban bemutatott értékeket! 
� A tisztított jellemzıknél az engedélyezett határértékre vonatkozóan az eredeti 

táblázatban szerepeltetett értékek nem egyeznek az engedélyben lévı értékekkel. Jelen 
táblában az engedélyben lévı adatokat szerepeltettük. Kérdés, hogy a legtöbb 
paraméter tekintetében a telep kiválóan megfelel. Ellenırizni kell a mért 
paramétereket! 

 
A létesítendı telep 800 m3/nap-os kapacitásra ( 7.500 LE-re ) van tervezve. A várható 
szennyvízmennyiségi adatok alapján a telep várható kihasználtsága – átlagos terhelési 
értékeket alapul véve – 85 %. Kérjük, indokolja (átgondolva az 1 fıre jutó, illetve az össz 
szennyvízmennyiségi adatokat,) hogy miért szükséges a többletkapacitás kiépítése! Továbbá 
kérdés, hogy miért számol 17 %-os idegenvízzel (számlázási különbözet), amikor – a 
meglévı hálózat rekonstrukcióját is figyelembe véve – gyakorlatilag a település egészén új 
hálózat létesül. (189.837 m3/év / 365 nap = 520 m3/nap mennyiséget jelent.) 
 



Költség-haszon elemzés 
� Kérjük, a nem elszámolható költségek ütemezését ellenırizze a CBA-ban, mert -az 

ipari szennyvíz miatti nem elszámolható költségeket kivéve- egy összegben kerültek 
általunk feltöltésre! 

� Kérjük, tisztázza, és szükség esetén vizsgálja felül azon feltételezését, hogy 3 féle díjat 
alkalmaz a különbözı fogyasztói csoportok esetén, és hogy jelentısen alacsonyabb az 
intézményi díj, mint a lakossági! 

� Kérjük, tisztázza, mit takar pontosan az 1.305 Ft/m3 üzemeltetési költség a TFH-ra 
vonatkozóan! Saját jármővel végzi a szippantást? Amennyiben igen, a bevételi oldalon 
is a teljes szippantási bevétellel számoljon, tekintve, hogy a jelenleg szereplı 
518 Ft/m3 feltehetıen csak a lerakási díjat tartalmazza. Ha vállalkozó végzi, akkor a 
vállalkozó költségeit ne szerepeltesse az üzemeltetési költségek között. Kérjük, a TFH 
szállítási koncepció szerint hozza összhangba az adatokat kiadási és bevételi oldalon! 

� A projekt nélküli esetben a tengelyen szállított szennyvíz mennyiséghez nem tartozik 
üzemeltetési költség, Kérjük, pótolja! 

� Kérjük, vizsgálja felül a TFH mennyiségek alakulását a projekt nélküli esetben illetve 
a projekt esetén! Projekt esetén a TFH mennyisége optimális esetben a rákötések 
következtében folyamatosan csökken. Ennek ellenére mégis növekvı tendenciával 
számolnak, sıt, 2022-ben jelentısen nı a mennyiség. 

� Kérjük, vizsgálja felül a becsült jövedelmi adatokat, tekintettel arra, hogy azok 
elmaradnak a KSH szerinti összegektıl! 

 


