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Tisztelt Képviselő Testület!
Csikóstőttős Község Önkormányzata a közeljövőben meg kívánja valósítani a
település szennyvíz-csatornázását és szennyvíztisztítását. A projekt jelenleg tervezési
szakaszban van. A helyi szennyvíztisztítás során szennyvíziszap keletkezik, ami
további kezelést igényel. Technológiai és földrajzi szempontok miatt a dombóvári
szennyvíztelep jöhet elsősorban szóba a Csikóstőttősön keletkező szennyvíziszap
befogadására és kezelésére.
Csikóstőttős Község Önkormányzata kérelemmel fordult hozzánk, melyben Dombóvár
Város Önkormányzatának hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a községben megvalósuló
szennyvíztisztító-telep működése során keletkező szennyvíziszapot a dombóvári
szennyvíztisztító telep befogadhassa és kezelhesse.
A terveztető önkormányzatnak már a tervezés során szüksége van erre a befogadó
nyilatkozatra, amelynek kiadását a dombóvári szennyvíztisztító-telepet üzemeltető
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. támogatja, hiszen műszaki akadálya
nincs a Csikóstőttősön keletkező, napi 1,6 m3, 2-3% szárazanyag-tartalmú
szennyvíziszap befogadásának.
Az üzemeltetés során Dombóvárra szállított szennyvíziszap kezeléséért a beszállító
természetesen megfizeti a szennyvíziszap kezelési díjat, az éppen aktuális egységáron.
Hasonló kéréssel fordult hozzánk 2009. évben Kurd Község Önkormányzata, aki
200.000,-Ft/m3 egyszeri fejlesztési forrás megfizetésének fejében megkapta
önkormányzatunktól a kért hozzájárulást.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestület szíves állásfoglalását, hogy a csikóstőttősi
szennyvíziszap befogadásáért kér-e fejlesztési hozzájárulást, ha igen, akkor mennyit.
Határozati javaslat
A) alternatíva:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ……eFt/m3 (egyszeri)
fejlesztési forrás megfizetése esetén hozzájárul, hogy a dombóvári szennyvíztisztító
telepen, a csikóstőttősi szennyvíztisztító telepen keletkező 1,6 m3/nap mennyiségű
fölös iszap fogadásra és kezelésre kerüljön. A fogadott iszap mennyiségének
növekedése esetén a fejlesztési forrás összege az adott m3-különbözettel emelkedik a
fenti összeg figyelembevételével.

B) alternatíva:
Dombóvár Város Képviselő Testülete fejlesztési forrás nélkül hozzájárul, hogy a
dombóvári szennyvíztisztító telepen a csikóstőttősi szennyvíztisztító telepen keletkező
1,6 m3/nap mennyiségű fölös iszap fogadásra és kezelésre kerüljön.
Dombóvár, 2010. február 11.
Patay Vilmos
polgármester

