3. számú előterjesztés
Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 30-i rendes ülésére

Tárgy: Döbrököz Község Önkormányzatának víziközmű csatlakozási díj igénye
Dombóvárral szemben Szilfás puszta ivóvíz-ellátásának biztosításához
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda
Önkormányzati Iroda
Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Szili Lajosné polgármester, Döbrököz Község Önkormányzata

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 153/2010.(IV.26.) számú határozatával döntött arról, hogy
hozzájárul a Döbrököz községhez tartozó Nagypáltelep vízvezetékének Szarvasdpuszta vízellátó rendszeréhez történő ideiglenes csatlakoztatásához azzal, hogy
Döbrököz községtől csatlakozási díj megfizetését kéri. A hozzájárulásról írásbeli
szerződést kötöttünk Döbrököz Község Önkormányzatával, amelyben a díjfizetési
kötelezettség is rögzítésre került, azonban annak megfizetésére a mai napig nem került
sor (összege: 6.572.000,- forint + ÁFA). A fentiek miatt keresetet nyújtottunk be
Döbrököz Község Önkormányzata ellen, a per jelenleg is folyamatban – felfüggesztés
alatt - van (a jogi képviselőnk dr. Halmos Péter ügyvéd).
Döbrököz Község Polgármestere a mellékelt ajánlattal kereste meg Dombóvár Város
Önkormányzatát. Az ajánlat értelmében, amennyiben elállunk a keresetünktől, abban
az esetben Döbrököz Község Önkormányzata sem élne hasonló igénnyel.
A BDL Környezetvédelmi Kft. által a dombóvári és a kistérségi települések víziközmű
vagyonáról készített vagyonértékelés alapján nem került Dombóvár és Döbrököz
osztatlan közös tulajdonába Nagypáltelep ivóvízellátását biztosító víziközmű.
Szarvasd és Nagypáltelep ivóvízellátását a Dombóvár tulajdonában lévő gunarasi
vízműtelepről való vízátadás biztosítja.
A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító
programja című projekt keretében a puszták ivóvízellátását Dombóvárról a Szarvasdig
már kiépített hálózat bővítésével oldanák meg, így Szarvasdról kiindulva Nagypáltelep
(Döbrököz), Alsóleperd (Dalmand) és Szilfás (Dombóvár) puszták csatlakoznának a
dombóvári víziközmű-hálózathoz. Nagypáltelepen jelenleg ideiglenes vezeték
biztosítja Szarvasdról a vízellátást, ezt végleges vezeték váltja majd ki, innen további
távvezeték épül Alsóleperdre és Szilfásra.
Amennyiben Döbrököz csatlakozási díj igényt támaszt, azt nem csak Dombóvárral,
hanem Dalmanddal szemben is érvényesítenie kell, mivel Nagypáltelepről
Alsóleperdre vezetik tovább az ivóvízet, és csak onnan megy tovább a távvezeték
Szilfásra. Ugyanakkor vízátadás Dombóvárról történik mindhárom pusztára a
Dombóvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gunarasi
vízműtelepről.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projektet lebonyolító
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás elnökének
megkeresésére a 331/2012. (XI.5.) számú határozatával döntött úgy, hogy a térségi
ivóvízminőség-javító programban a dombóvári víziközmű-hálózathoz csatlakozó
településektől a csatlakozás lehetőségének biztosításáért egyszeri díjat kér, ennek
mértékét pedig a települések részére átadni tervezett napi vízmennyiség
figyelembevételével 25.000,- Ft/m3 összegben határozta meg. A Képviselő-testület
fenntartotta, hogy a csatlakozási díj mértékét a víziközmű-tulajdonról készülő
vagyonértékelés alapján felülvizsgálja és szükség esetén módosítja. A testület

döntéséről a társulás elnöke értesült. Mivel a testület még nem döntött az egyes érintett
települések esetében a fizetendő csatlakozási díj pontos összegéről, a települési
önkormányzatokkal arra vonatkozóan semmilyen megállapodás nem született a felek
között.
Szükséges megjegyezni, hogy a szarvasdi vezetéket Dombóvár Város Önkormányzata
teljesen saját erőből valósította meg, és a beruházási értékre tekintettel került
meghatározásra 2010-ben a több mint hatmilliós csatlakozási díj. Az új, Szilfást is
ellátó vezetékrendszer azonban teljesen uniós és hazai forrásból kerül megvalósításra,
Döbrököznek nem merül fel kiadása az új beruházással összefüggésben.
Mindent összevetve nem javasolt a folyamatban lévő pertől való elállás, illetve elállás
esetén a csatlakozási díjról szóló szerződés továbbra is élne a két önkormányzat
között.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását!
Határozati Javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári
Járásbíróság előtt Döbrököz Község Önkormányzata ellen 3.P.20.274/2012/33.
szám alatt folyamatban lévő perben a keresettől nem áll el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Döbrököz Község
Polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: Azonnal - tájékoztatásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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