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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójával kezdte meg a 
település szennyvízcsatorna hálózatának a bővítését 2000-2001. évben. A 2000 m3/nap 
kapacitásúra bővített szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2001. évben, a szennyvízcsatorna 
hálózat kiépítése 2005. évben zárult le. A beruházások kapcsán, Mátrakeresztes településrészen 
összegyűjtött szennyvíz, a pásztói telephelyre került bevezetésre, így az ottani szennyvíztisztító 
már csak előtisztítóként üzemel. 
 
Az elmúlt 10-15. év alatt a rendszer egyes technológiai elemei jelentősen elhasználódtak, cserére 
szorulnak, folyamatos felújításuk, javításuk gazdaságtalan (pl. a közterületi átemelők felújítási 
költségei). 
A szennyvíztisztító telepen lévő iszapprés nagy nehézséggel még javítható, cseréje indokolt. A 
villamos energia ellátás meghibásodása miatt, az irányítástechnikai rendszer nem működik, 
üzembe helyezése nem lehetséges, mert a tervező-kivitelező cég megszűnt. Emiatt szükség 
lenne egy új folyamatirányító rendszer kiépítésére, melynek segítségével a hibákat gyorsabban 
tudná az üzemeltető észlelni és még mielőtt üzemzavar keletkezne, azt el tudná hárítani. A 
technológiában üzemeltetett 2 darab ülepítő közül egyet üzemen kívül kellet helyezni, mert a 
szénacélból készült csőelemek szinte teljes korróziója lépett fel. A másik ülepítő meghibásodása 
is várható. Az oxidációs medence 40 oxidációs eleméből 8 darab meghibásodás miatt 
kikapcsolásra került. A paneleket nem tudják kicserélni, mert a medencét nem lehet üzemen 
kívül helyezni. Nagy a veszélye annak, hogy újabb elem/elemek meghibásodása esetén havária 
helyzet alakul ki, és veszélybe kerül a település szennyvízének tisztítása. 
 
A beruházások összege több mint 100 millió forintos nagyságrendű. Ezt az önkormányzat 
önerőből nem tudja megvalósítani, pályázati lehetőség a pásztói szennyvíz agglomerációra 
nincs. 
Az üzemeltető ÉRV ZRt. javaslattal élt felénk, miszerint a településünk csatlakozzon a tari 
szennyvíz agglomerációhoz és a várhatóan felszabaduló KEHOP pályázati forrásokra közösen 
nyújtsunk be pályázatot. Tekintettel arra, hogy Tar és Mátraszőlős települések 
szennyvíztisztítója nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak és a pásztói 
szennyvíztisztító telep jelenlegi állapotában már nem sokáig tudja ellátni a feladatát, javasoljuk a 
két agglomeráció összevonását. Így lehetőség adódik a tari szennyvíztelep rekultiválására, a két 
település (Tar, Mátraszőlős) szennyvizének a pásztói szennyvíztisztító telepre vezetésével a 
telep felújítására, korszerűsítésére.  
 
Fentiek megvalósítása egy hosszú folyamat (pl. tervek készítése, engedélyek beszerzése), 
melyhez az üzemeltető segítséget nyújt a településeknek. A munkák fedezetére a használati díj 
szolgálhat. Szükség esetén az üzemeltető megelőlegezi a költségeket a következő évek terhére. 
Az érintett települések a költségeket a 2016. január 1-jei népességszám arányában osztják meg 
egymás között.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvíz agglomerációk összevonására tett 
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásra kötelezett a Tari és a Pásztói 
szennyvíz agglomeráció összevonását határozza el.  
 
Az összevonással kapcsolatos tervdokumentációk elkészítésével, és engedélyeztetésével, 
valamint a sikeres engedélyezés esetében, az elvi vízjogi engedélyezési dokumentáció 
elkészítésével, és annak engedélyezésével megbízza az ÉRV ZRt-t, mint az érintett területek 
üzemeltetőjét. A feladatok ellátására az ÉRV ZRt. alvállalkozót foglalkoztathat. 
 
A munkák elvégzésének forrásaként a településekre jutó használati díj biztosít fedezetet. 
Amennyiben a tárgyévi díj nem biztosít fedezetet úgy az üzemeltető a következő évek terhére 
megelőlegezi a használati díjat. 
A tervezés és engedélyezés költségeit az érintett települések a 2016. január 1-jei 
népességszámuk arányában osztják szét egymás között. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ÉRV ZRt.-t e határozat 
megküldésével értesítse. 

  Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Pásztó, 2016. október 21. 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
     Dr. Gajdics Gábor 
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