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Tisztelt Képviselő-testület!
Döbrököz Község Polgármestere a mellékelt levélben kereste meg
önkormányzatunkat. A levélben a Polgármester Asszony arra vonatkozóan kéri
előzetes állásfoglalásunkat, hogy a Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonát
képező szennyvíztelepre a község tud-e, és ha igen, milyen feltételekkel csatlakozni.
A fentiekkel kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Képviselő-testület
figyelmét.
Dombóvár Város Önkormányzata és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatósága, mint közreműködő szervezet 2009. január 27-én támogatási
szerződést kötött projekt előkészítésre a Környezet és Energia Operatív Program 1.2.0
– Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban. A szerződés alapján a
„Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” projekt előkészítési költségeire
kapott támogatást az Önkormányzat. A projekt előkészítése Dombóvár, Attala és
Döbrököz területén valósult meg, melyre a három település együttműködési
megállapodást kötött.
A megállapodás értelmében Felek a közös költségeket a településükre jutó érdekeltségi
egységek arányában viselik. Ezt a projektmenedzser szervezet részletesen kimunkálta,
az elszámolás a 2010. május 7. napjáig felmerült kötelezettségvállalásokon alapul. Az
együttműködési megállapodás úgy rendelkezik, hogy az arányok összegszerű
megállapítása külön megállapodásban történik, amely azonban a mai napig nem került
aláírásra.
A pályázat második fordulójának kedvezményezettje a Dombóvár város és Attala
község részvételével létrehozott Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati
Társulás. A Társulásban Döbrököz Község Önkormányzata nem vesz részt.
A pályázat első fordulójában felmerült költségekkel kapcsolatban vita alakult ki
Dombóvár Város és Döbrököz Község Önkormányzatai között. A vita feloldása
érdekében a felek igazságügyi szakértőt kértek fel. A szakvéleményben foglaltakkal
szemben Döbrököz Község Polgármestere kifogást emelt, ami alapján az kiegészítésre
került. A kiegészített szakvéleményben foglaltak alapján Döbrököz Község
Önkormányzata a fizetési kötelezettségét teljesítette.
A Társulás a beruházást sikeresen lebonyolította, ennek keretében a szennyvíztelep
rekonstrukciója is megvalósult.
A telep jelenlegi állapotában alkalmas a Döbröközről származó, mintegy 178 m3
mennyiségű szennyvíz befogadására.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
kormányrendelet értelmében vízjogi engedély alapján üzemeltetett vízilétesítményhez

történő csatlakozás engedélyezése esetén a csatlakozó - eltérő megállapodás hiányában
- a vízhasználattal kapcsolatos érdekeltsége arányában köteles:
a) a vízilétesítmény csatlakozáskori értékének reá eső részét a létesítmény
tulajdonosának megtéríteni;
b) a vízilétesítmény fenntartási és üzemeltetési költségeit a csatlakozás időpontjától
kezdődően viselni;
c) a csatlakozással kapcsolatban felmerült munkák elvégzéséről saját költségén
gondoskodni.
A csatlakozás iránti kérelem elbírálása során vizsgálni kell különösen és az
engedélyben meg kell határozni a csatlakozás módját (műszaki megoldását), továbbá a
létesítmény közös használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, ideértve az
érdekeltségi arányokat és az ebből eredő költségek viselésére vonatkozó - a felek
megállapodásán alapuló, vagy ennek hiányában a fentiek alapján megállapítható feltételeket.
A csatlakozás műszaki megoldásáról információt nem kaptunk, tekintettel arra, hogy a
megvalósítás – többek között – annak is függvénye, hogy az önkormányzat milyen
feltételekkel járul hozzá a csatlakozáshoz. A csatlakozási díj mértékétől függően
elképzelhető, hogy Döbrököz Község Önkormányzatának alacsonyabb költséggel
oldható meg saját szennyvíztelep létrehozása (ehhez engedélyt kell kapjon az
agglomerációból történő kilépésre).
A kérelem végleges elbírálásakor azt is meg kell vizsgálni, hogy a csatlakozás miatt
esetlegesen szükséges beruházások miatt a csatlakozó önkormányzat a
szennyvíztelepen szerez-e - és ha igen, milyen mértékben – tulajdonrészt.
A Képviselő-testület a 153/2010. (IV. 26.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy
hozzájárul a Döbrököz községhez tartozó Nagypáltelep vízvezetékének Szarvasd–
puszta vízellátó rendszeréhez történő ideiglenes csatlakoztatásához azzal, hogy
Döbrököz községtől csatlakozási díj megfizetését kéri. A felek a csatlakozási díjról
megállapodást kötöttek, a díjfizetés azonban elmaradt. Az önkormányzat az ebből
fakadó igényét polgári peres úton érvényesítette, amely eljárás jelenleg felfüggesztés
alatt áll.
A csatlakozási díj mértékét javaslom külső szakértő bevonásával megállapítani. Ennek
feltétele, hogy Döbrököz Község Önkormányzata a szakértő díjának kifizetését vállalja
(megelőlegezi). Előzetesen ajánlatot kértünk egy megfelelő szakértelemmel és
referenciával rendelkező vállalkozástól. Az árajánlat az előterjesztéshez csatoltan
olvasható. Döbrököz Község Polgármestere az árajánlatban foglaltakat előzetesen
elfogadta.
A fentieket javaslom a döntés során figyelembe venni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen és feltételesen
hozzájárul ahhoz, hogy Döbrököz Község Önkormányzata csatlakozzon a 0326
hrsz.-ú ingatlanon található szennyvíztelephez.
2. A képviselő-testület a csatlakozást díjfizetéshez köti.
3. A csatlakozási díj megállapításához szakvélemény készítését írja elő, azzal, hogy a
szakértő díját Döbrököz Község Önkormányzata megelőlegezi.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 100.000 forint + ÁFA
díjon megbízási szerződést kössön a Viköért kft.-vel a szakvélemény elkészítése
érdekében, és felkéri arra, hogy a fentiekről Döbrököz Község Polgármesterét
tájékoztassa.
5. A képviselő-testület a csatlakozási díj összegéről a szakvélemény ismeretében
kíván dönteni.
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