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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás elnökének
megkeresésére a képviselő-testület a 305/2012. (IX. 27.) Kt. határozattal úgy döntött,
hogy a térségi ivóvízminőség-javító programban a társulás tagjai részére csatlakozási
díj fizetése ellenében járul hozzá a dombóvári ivóvíz víziközmű rendszerre való
csatlakozásához. A testület a csatlakozási díj összegét a 331/2013. (XI.5.) Kt.
határozatban a települések részére átadni tervezett napi vízmennyiség
figyelembevételével 25.000,- Ft/m3 összegben határozta meg azzal a kikötéssel, hogy a
víziközmű vagyonról készülő vagyonértékelés alapján a csatlakozási díj mértékét
felülvizsgálja és szükség esetén módosítja.
A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. április
közepén benyújtotta a KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú pályázati konstrukcióra a
Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt második
fordulójára a pályázatot. A Kormány jóváhagyta a projekt támogatását.
A közreműködő szervezet által jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány szerint a
projektben érintett településeken a vízellátást a következők szerint oldják meg:
1. projektelem: Kaposszekcső és Csikóstőttős vízellátása:
Kaposszekcső és Csikóstőttős jelenleg is rendelkezik összeköttetéssel a dombóvári
víziközmű-hálózattal. A jelenlegi összekötővezeték műszaki állapota leromlott, a
távvezeték kapacitása elégtelen. A két település vízellátására új távvezeték épül új
nyomvonalon, a jelenleg üzemelő kutat Csikóstőttősön üzemen kívül helyezik.
2. projektelem: Dombóvártól nyugatra eső területek vízellátása:
Kapospula központi belterületén a vízellátás jelenleg is megoldott Dombóvárról
vízátadással. Attala, Csoma és Szabadi településeken Dombóvárról való vízátadással
Kapospulán keresztül térségi víziközmű-rendszer épül, Kapospulán való leágazással
kerül megoldásra Alsóhetény és Mászlony külterületek vízellátása is.
Nagypáltelep, Alsóleperd és Szilfás puszták vízellátása Szarvasdtól kiépülő
távvezetéken keresztül valósul meg szintén Dombóvárról való vízátvétellel, a
távvezeték végpontja Szilfás.
3. projektelem: Kocsola és Dalmand vízellátása
Dalmandon és Kocsolán a vízellátást önálló víziközmű-rendszer biztosítja, mindkét
településen helyi vízkezelő technológia létesül.
4. Döbrököz, Gyulaj, Kurd és Csibrák vízellátása:
Döbröközön új vízbázist telepítenek a Dombóvár I/A. jelű kúttal megegyező vízátadó
rétegre, valamint helyi vízkezelési technológia létesül. a település vízellátását önálló
víziközmű-rendszer biztosítja. Kurd, Csibrák és Gyulaj esteében új térségi rendszer
kiépítésére kerül sor, Gyulajon helyi víztisztító technológia létesítésével és Kurd,
Csibrák irányában vízátadással.

Más önkormányzattal közös vízközmű rendszerek már most is vannak, a DRV Zrt.-vel
ezért került sor olyan üzemeltetési szerződések megkötésére, melyben több
önkormányzat a szerződő fél. A közös tulajdon fennállásáról a 2013. május 16-i
rendkívüli ülésen tárgyalt vagyonértékelés nyújt információt. E szerint a közös
tulajdoni helyzetek a következők:
Ivóvízellátó-rendszer:
Kapospula, Csikóstöttős, Kaposszekcső Község Önkormányzata
Szennyvízelvezető rendszer:
Kapospula, Kaposszekcső Község Önkormányzata
A térségi programban Mászlony vízellátása a meglévő kapospulai összeköttetésen és
Alsóhetényen keresztül valósul meg, így itt nem lesz újabb közös tulajdonú rendszer,
hanem a jelenlegi bővül. Ami Szilfást illeti, itt tulajdonképpen Döbröközön és
Dalmandon keresztül épül ki a hálózat, vagyis ezektől a településektől a csatlakozási
díj kérése megfontolandó, hiszen ezt ők is megtehetik a Dombóvárhoz tartozó Szilfás
kapcsán. Döbröközzel még folyamatban van a per Nagypáltelep ideiglenes
csatlakozása miatt, egyelőre elsőfokú döntés sincs. Attala, Csoma és Szabadi település
csatlakozásával bővülne a Kapospulával közös rendszer, e tekintetben nyilván
Kapospulán is múlik a csatlakozás, illetve annak esetleges ellenértéke. Mivel még
vannak nyitott kérdések, javaslom a csatlakozási díj előzetes mértékéről és az ezzel
kapcsolatos megállapodásokról szóló 331/2012. (XI. 5.) számú határozat
végrehajtásának meghosszabbítását.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 9. § (3) bekezdése
értelmében ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal
rendelkezik, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e
törvényben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a
képviseletében eljáró ellátásért felelőst. Kijelölés hiányában az ellátásért felelősök
közössége képviseletében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat,
egyenlő lakosságszám esetében pedig a Magyar Közmű-szabályozási és Energetikai
Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.
A közös rendszerek kapcsán így a törvény erejénél fogva Dombóvár az ellátásért
felelős, de indokolt megállapodásban rendelkezni ezzel kapcsolatban.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 9. § (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva kezdeményezi, hogy a más önkormányzattal közös
tulajdonban álló, illetve a térségi ivóvízminőség-javító programban létrejövő
közös tulajdonú víziközmű rendszerek tekintetében Dombóvár Város
Önkormányzata kerüljön kijelölésre ellátásért felelősnek, és felhatalmazza a

polgármestert az erről szóló megállapodás(ok) megkötésére az érintett
önkormányzatokkal.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 331/2012. (XI. 5.)
számú határozatának végrehajtási idejét 2014. március 30-ig meghosszabbítja.
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