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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata a város és a térség szennyvízelvezetésének korszerű
megoldására pályázatot nyújtott be (KEOP-7.1.2.0-2008-0147), amely pályázat az első fordulón sikeresen túljutott. A „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt keretében sikeres pályázati elbírálás esetén a dombóvári szennyvíztelep bővítése is
megvalósulhat.
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás alakuló ülését követő
operatív projektmegbeszélésen a jelenlévők számára egyértelművé vált a „szennyvíztelep
bővítésének problémája”.
Előzmény: A szennyvíztelep bővítését tartalmazó eredeti terveket a Tervező 2009. év végén
megküldte Hivatalunknak. A tervekben megjelenített tartalommal kapcsolatos állásfoglalásunkat megküldtük a Tervezőnek, valamint a projektmenedzsment szervezetnek. Az észrevételek alapján a Tervező a helyszínrajzot módosította (lásd.: 1. számú melléklet).
I.) A helyszínrajzból kivehető, hogy:
1. az új műtárgyak a 0329/22 és 0326 hrsz-ú ingatlanok területét érintik,
2. a jelenleg működő telep egyes műtárgyai egyszerre több ingatlan területét is érintik.
Ahhoz, hogy a szennyvíztelep bővítése kivitelezhető legyen, a hatályos jogszabályi előírások miatt (pl.: országos építésügyi jogszabályok, helyi építési szabályzat, vízjogi létesítéssel kapcsolatos
jogszabályok… stb.) szükséges az érintett területek egy ingatlanná történő összevonása.
II.) A telekegyesítés folyamata összetett – ehhez hosszadalmas és bonyolult hatósági eljárások együttes, egymást követő, folyamatos lebonyolítása szükséges:
1.
az útként nyilvántartott területeket át kell minősíttetni, illetve megosztani,
2.
művelési ágat kell változtatni a szántó művelési ágú területeknél,
3.
telekegyesítéssel össze kell vonni az érintett területeket.
A telekegyesítés során érintett földterületek
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Az eredeti kiindulási állapothoz képest a tervmódosítás eredményeként csak az önkormányzat és Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában álló földterületek érintettek a bővítés során.
III.) A jelenleg rendelkezésre álló információink alapján a telekegyesítés folyamata részletes lépésekben a következő (magyarázó ábra lásd.: 2. számú melléklet)
1.)
A 0329/20 hrsz-ú „közút”-terület érintett területrészének (2. számú melléklet narancssárga színnel jelölt rész) „közforgalom elől elzárt magánút”-tá történő átminősítését kell kérni – szaktervező által elkészített tervdokumentációval – külön útügyi engedélyezési eljárás keretén belül a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál:
a. Nemzeti Közlekedési Hatóság az eljáró hatóság,
b. tulajdonosként Dombóvár Város Önkormányzata kérelmezheti az eljárást.
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A 0327 hrsz-ú „közút”-terület érintett területrészének (2. számú melléklet narancssárga színnel jelölt rész) „közforgalom elől elzárt magánút”-tá történő átminősítését kell
kérni (szaktervező által elkészített tervdokumentációval) külön útügyi engedélyezési eljárás keretén belül a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál:
a. Nemzeti Közlekedési Hatóság az eljáró hatóság,
b. tulajdonosként Dombóvár Város Önkormányzata kérelmezheti az eljárást.
3.)
A 0329/22 hrsz-ú ingatlannál művelési ágat kell változtatni.
a. a Dombóvári Körzeti Földhivatalnál kell kezdeményezni az eljárásokat,
b. tulajdonosként Dombóvár Város Önkormányzata kérelmezheti.
4.)
A 0325/9 hrsz-ú ingatlannál művelési ágat kell változtatni.
a. a Dombóvári Körzeti Földhivatalnál kell kezdeményezni az eljárásokat,
b. tulajdonosként Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. kérelmezheti.
5.)
A 0329/20 és a 0327 hrsz-ú ingatlan 1.) és 2.) pontokban említett, „közforgalom elől
elzárt magánút”-tá átminősített részeit, valamint a 0329/22, 0329/18, 0326 és a 0325/9
hrsz-ú területeket össze kell vonni egy ingatlanná.
2.)

A telekalakítás során tervezett változások:
Dombóvár külterület 0326 hrsz.
Dombóvár külterület 0325/9 hrsz.
Dombóvár külterület 0327 hrsz.
Dombóvár külterület 0329/18 hrsz.
Dombóvár külterület 0329/22 hrsz.
Dombóvár külterület 0329/20 hrsz.
0327 hrsz. becsatolandó területe
0329/20 hrsz. becsatolandó területe

1.5891 m2
1640 m2
5041 m2
3376 m2
2677 m2
907 m2

változás előtt

változás előtt

0327/2 hrsz.

2650 m2

0329/25 hrsz.

594 m2

A telekegyesítés utáni telek adatai:
Dombóvár külterület 0326 hrsz., területe összesen 2.6828 m2.
A telekösszevonás során az osztatlan közös tulajdoni forma miatti nehézségek elkerülése végett célszerű az ingatlan kezelhetőségéért az 1/1 tulajdoni formát kialakítani. A szennyvízberuházási pályázat előírásai – a projektmenedzsment szervezet által megerősített információk alapján – nem zárják ki azt, hogy a terület a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 1/1 tulajdonába kerüljön. Ezek alapján Dombóvár Város Önkormányzatának a kialakításra kerülő Dombóvár külterület 0329/25 és a 0327/2, valamint a meglévő Dombóvár
külterület 0329/22 hrsz-ú ingatlanait el kell adnia a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-nek. Az értékbecslés alapján a vagyonrendelet szerint határkörrel rendelkezőnek
kell meghoznia a döntést az értékesítésről.
A bonyolult, hosszadalmas hatósági eljárások rengeteg időt vesznek igénybe: eljáró hatóság
rendelkezésére álló ügyintézési határidő, szakhatósági nyilatkozatok beszerzése, esetleges
eljáró hatósági/szakhatósági kijelölés, esetleges hiánypótlás, meghozott döntések jogerőssé
válása… stb.
Ezen felül a helyzet megoldását továbbá nehezíti és hátráltatja még, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint (11. §) „A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet település, választókerület és szavazókör határát, sor3

számát, továbbá település elnevezését, utcanevet, házszámot és helyrajzi számot megváltoztatni.”
Bár megjelent „a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév
Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról” szóló 31/2010. (II. 22.) Korm. rendelet, mely
szerint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 11. §-ában meghatározott, a helyrajzi szám megváltoztatására irányuló tilalom alapján a helyrajzi számot akkor nem lehet megváltoztatni, ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma.
A jogszabályokban megfogalmazott „ellentmondás” feloldására (törvény vs. korm.
rendelet), az alkalmazott gyakorlatról írásban állásfoglalást kértünk a Dombóvári Körzeti
Földhivataltól, amely állásfoglalás az előterjesztés elkészültéig még nem érkezett meg. Éppen ezért a telekalakítás teljes véghezvitele a rosszabb esetben csak a 2010. áprilisi választások után lehetséges.
(Megjegyzés: ezen túlmenően a hatósági eljárásoknál Dombóvár Város Jegyzője összeférhetetlenség miatt nem járhat el sem hatóságként, sem szakhatóságként.)
A szennyvíztelep bővítésének érdekében szükséges az alábbi intézkedéseket megtenni. Az
önkormányzat vagyonrendelete szerint az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi
jognyilatkozatokat a polgármester adja meg, ezért – az ügy bonyolultságára, költségeire és
jelentőségére tekintettel – a tisztelt Képviselő-testület tudomásul vételét kérem a tervezett
intézkedésekhez, arra tekintettel, hogy az eljárás során a testület döntésére (vagyonrendeletmódosítás) is szükség lesz (a jelenleg közútként nyilvántartott ingatlanok a forgalomképtelen vagyoncsoportba tartoznak). A szükséges rendeletmódosítást a megfelelő időben a testület elé terjesztem.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-7.1.2.0-2008-0147 számú „Dombóvár térségi Szennyvízkezelésének kiépítése” projekthez kapcsolódóan, a dombóvári szennyvíztelep-bővítés biztosítása érdekében felkéri a polgármestert, illetve a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t az alábbi intézkedések megtételére:

1. Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, Dombóvár külterület 0329/20 hrszú út szennyvíztelep bővítéséhez szükséges részének „közforgalom elől elzárt magánút”-tá
történő átminősítésének kezdeményezése.

2. Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, Dombóvár külterület 0327 hrsz-ú
út szennyvíztelep bővítéséhez szükséges részének „közforgalom elől elzárt magánút”-tá történő átminősítésének kezdeményezése.

3. A 0329/20 és a 0327 hrsz-ú ingatlanokat érintően a szennyvíztelep bővítéséhez igazodva
telekalakítási eljárás kezdeményezése (az ingatlanok megosztása „közút”-tá, illetve a „kivett magánút (közforgalom elől elzárt)” részekre.

4. Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező 0329/22 hrsz-ú, „szántó” művelési
ágú ingatlan művelési ág változtatásának kezdeményezése.

5. A 3. pontban meghatározott telekmegosztás során a 0329/20 hrsz-ú és a 0327 hrsz-ú ingatlanokból létrejött, a szennyvíztelep bővítéséhez szükséges „kivett magánút (közforgalom
elől elzárt)” bejegyzésű ingatlanok, valamint a 4. pontban meghatározott átminősítés után új
megnevezésű 0329/22 hrsz-ú ingatlan Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ré4

szére történő értékesítése az ingatlanoknak forgalomképes vagyoncsoportba történő átsorolását követően. Az értékesítést megelőzően az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet Képviselő-testület elé terjesztése.

6. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő, Dombóvár külterület 0325/9 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú ingatlan művelési ág változásának kezdeményezése.

7. A szennyvíztelep bővítéséhez szükséges ingatlanok:
a)
A 3. pontban meghatározott telekmegosztás során a 0329/20 hrszb)
c)
d)
e)

ú és a 0327 hrsz-ú ingatlanokból létrejött, a szennyvíztelep bővítéséhez szükséges
„kivett magánút (közforgalom elől elzárt)” bejegyzésű ingatlanok,
Dombóvár külterület 0329/22 hrsz-ú ingatlan,
Dombóvár külterület 0329/18 hrsz-ú ingatlan,
Dombóvár külterület 0326 hrsz-ú ingatlan,
Dombóvár külterület 0325/9 hrsz-ú ingatlan

egy ingatlanná történő összevonása.

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. pontban meghatározott ingatlan-értékesítésre vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére.
Határidő: A pályázati és a hatósági eljárásokhoz igazodva
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Dombóvár, 2010. március 16.
Patay Vilmos
polgármester
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Melléklet
1. számú melléklet: Szennyvíztelep-bővítés – Helyszínrajz
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2. számú melléklet: Magyarázó térkép
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