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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak 
támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.) Kormány határozat alapján támogatásban részesült 
„Gyógyvízre alapozott rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása I. ütem 
megvalósítására”. 
A fejlesztés keretében szükséges a jelenlegi és a fejlesztendő infrastruktúrához kapcsolódó 
medencevíz elvezetésének kiépítése. 
 
A Strandfürdő üzemeltetése során keletkező használtvíz jelenleg egy földmedrű árokba 
torkollik ahonnan a vízelvezetés nem tisztázott, szikkasztási technológián alapul. Jelenleg így 
tisztázatlan a használtvizek elvezetése, annak ki, kik a befogadója/befogadói (illetékes Vízügyi 
Igazgatóság). Ennek tisztázására, a használtvizek jogszerű történő elvezetésének biztosítására, 
tervezése okán kereste meg az Önkormányzat a Horváth és Társa Kft.-t. Alapvető cél a 
Zagyvába történő bevezetés, erre azonban két lehetőség is adódik.  

1. alternatíva 
 
Az 1. alternatíva az A1 jelű akna és az A6 jelű akna között található csatorna. Ez az opció 
rövidebb, kevesebb aknaelemet tartalmaz illetőleg – vélelmezhetően – kevesebb beruházási 
költséggel jár, azonban ebben az esetben található egy MÁV keresztezés amely a létesítési 
engedély kiadásának időigényét növelheti, továbbá az illetékes Vízügyi Igazgatóság 
hozzájárulása is szükséges. Az első és második opció kivitelezéséhez hasonló műszaki 
technológia szükséges (PVC cső, aknaelemek, surrantók, energiacsillapítók). Költségbecslés: 
14.000.000 Ft +áfa 
 

Megnevezés 

Érintett 
terület 

 helyrajzi 
száma 

Vezetékek Aknák-idomok, műtárgyak, 
szerelvények 

Megjegyzés 
Gravitációs 

gerinc Előregyártott  
tisztítóakna 

[db] 

Elzáróidom 
 

[db] 
DN 300 

KG-PVC 
[m] 

1. 
alternatíva 2801/8 123 4 0 - 

1. 
alternatíva 0239 38 1 0 MÁV 

1. 
alternatíva 0235 25 1 1 

Magyar 
Állam 

tulajdon - 
VIZIG 

∑ - 186 6 1 - 

 
 
 
  



2. alternatíva 
 
Ebben az esteben a nyomvonal az A4 jelű aknáig megegyezik. Ezt követően a jelölések B-vel 
történtek a megkülönböztethetőség kedvéért. Ennek megfelelően a 2. lehetőségként szolgáló 
vízelvezetése útvonal az A1 jelű aknától a B9 jelű aknáig illetőleg a csatornába történő 
bevezetésig tart. Ebben az esetben is szükséges a csatornameder burkolása, azonban ez 
vélelmezhetően nem a Vízügy kezelésében található (vagyonkezelői, befogadói nyilatkozat 
illetőleg szerződéskötés nem vagy nem olyan mértékben szükséges) illetve ebben az esetben a 
vasút alatti átvezetés a csatornával biztosítva van. Természetesen ebben az esetben is szükséges 
befogadói nyilatkozat. Költségbecslés: 20.000.000 Ft + áfa. 
 
 

Megnevezés 

Érintett 
terület 

 helyrajzi 
száma 

Vezetékek Aknák-idomok, műtárgyak, 
szerelvények 

Megjegyzés 
Gravitációs 

gerinc Előregyártott  
tisztítóakna 

[db] 

Elzáróidom 
 

[db] 
DN 300 

KG-PVC 
[m] 

2. 
alternatíva 2801/8 123 4 0 - 

2. 
alternatíva 0239 385 9 1 MÁV 

∑ - 508 13 1 - 
 

 
A használtvíz elvezető rendszer létesítésének alternatíváit szemléltető tervlap az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
Egyeztetve az illetékes szakemberekkel a fenti alternatívák közül a 2. alternatíva támogatását 
javaslom. 
 

Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a települési 
önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.) Kormány 
határozat alapján támogatásban részesült „Gyógyvízre alapozott rehabilitációs és 
szabadidőközpont kialakítása I. ütem megvalósítására” című projektet érintően a medencevíz 
elvezetésének műszaki alternatíváit és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 2. 
alternatíva megvalósítását támogatja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Pásztó, 2020. július 7.  
 

     Farkas Attila 
polgármester 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 
            Dr. Sándor Balázs 

        jegyző 
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