30. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. március 31-i rendes ülésre

Tárgy:

Döntés a szennyvíztelephez történő csatlakozás tárgyában

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Jegyző

Tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 25-én a
78/2016. (II. 25.) Kt. határozatával döntött az önkormányzat tulajdonát képező
szennyvíztelephez történő csatlakozásról. A Képviselő-testület előzetesen és
feltételesen hozzájárult ahhoz, hogy Döbrököz Község Önkormányzata csatlakozzon a
0326 hrsz-ú ingatlanon található szennyvíztelephez. A Képviselő-testület a
csatlakozást díjfizetéshez kötötte. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy 100.000,- Forint + ÁFA összegért megbízási szerződést kössön a Viköért Kft.vel szakvélemény elkészítése érdekében, hogy megállapításra kerüljön a csatlakozási
díjfizetés mértéke.
A Viköért Kft. képviseletében Vituska Csaba ügyvezető eljuttatta szakvéleményét a
csatlakozási díjfizetés tárgyában Dombóvár Város Önkormányzata részére.
A szakvélemény az előterjesztés mellékletét képezi.
A szakértő megállapította, hogy Döbrököz község szennyvíztisztítása a jelenlegi
kapacitás adatok alapján megoldható a Dombóvári szennyvíztisztító telepen. A
csatlakozás költségeit Döbrököz Község Önkormányzatának kell viselni. Jogszabályi
akadálya a csatlakozásnak nincs, sőt alapvetően a vonatkozó előírások a csatlakozást
szorgalmazzák. A vonatkozó előírások alapján csatlakozási díj kérhető külön
megállapodás keretében.
A Viköért Kft., Döbrököz község megépülő szennyvízelvezetés hálózatának a
Dombóvári szennyvíztisztító telephez való csatlakozásához a csatlakozási díj
megállapítására két javaslatot adott.
1. Dombóvár Város Önkormányzata nem kér, és Döbrököz Község
Önkormányzata nem fizet csatlakozási díjat, - ezzel összhangban nem is szerez
tulajdonjogot a dombóvári szennyvíztisztító telepben. Tulajdonosa csupán a
távvezetéknek lesz, amely Döbrököz település szennyvízelvezetését, és
tisztítását szolgálja.
2. Dombóvár Város Önkormányzata a szennyvíztisztító telep mostani nettó értéke,
a vagyonértékelés alapján 35.118.688,- Forint összegű csatlakozási díj
megfizetéséhez és 5,7%-os tulajdoni hányad átadásához kötné a jogügyletet.
Dombóvár Város Önkormányzatának érdekei nem sérülnek azzal, hogy ha a 0326
hrsz-ú ingatlanon található szennyvíztelep 5,7%-át tulajdonjogot átruházó szerződéssel
csatlakozási díj megfizetésének ellentételezésével átadja Döbrököz Község
Önkormányzatának. A szennyvíztisztító telep kapacitása elégséges a Döbrököz
községben keletkező szennyvíztisztításához. Az Európai Uniós irányelvek és a
vonatkozó jogszabályok szintén azt támogatják, hogy az agglomerációból, a
vonzáskörzetből egy központi helyen történjen a keletkezett szennyvíz összegyűjtése
és tisztítása.

Határozati javaslat
Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő
csatlakozásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Döbrököz
községben megépülő szennyvízelvezetési hálózat a Dombóvári 0326 helyrajzi számon
felvett szennyvíztisztító telephez csatlakozzon az alábbi feltételekkel:
-

A Képviselő-testület a szennyvíztelephez történő csatlakozást díjfizetéshez
köti, melynek összege a szakértői véleményben megállapított 35.118.688,- Forint.

-

A Képviselő-testület csatlakozási díj fizetésének ellentételezéseként 5,7%-os
tulajdonrészt ad át – jogügylet keretében - Döbrököz Község Önkormányzatának a
0326 hrsz-ú ingatlanon található szennyvíztelepből.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről értesítse Döbrököz
Község Önkormányzatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fenti döntéshez kapcsolódó okiratok tartalmát jóváhagyja és aláírja.
Határidő: 2016. április 15. (értesítésre)
Felelős: Polgármester
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