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A tárgyalandó témakör tárgya:
Penc településnek a Vác-Őrbottyán regionális szennyvíz-elvezetési agglomerációs körzetbe
sorolásához történő hozzájárulás
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Penc Község Önkormányzatának polgármestere megkereste önkormányzatunkat, és a képviselőtestület hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a település csatlakozhasson a Vác központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz. Az agglomerációhoz jelenleg 16 település tartozik.
Az alábbi – az agglomerációra vonatkozó - jogszabályi rendelkezésekből is látszik, hogy az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulnia a csatlakozáshoz, azonban az előzetes egyeztetések alapján a
minisztérium kérte, hogy a döntés mielőbbi meghozatala érdekében az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájáruló, támogató döntését a csatlakozni kívánó önkormányzat csatolja a kérelméhez.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint:
„4. § (2)A települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni:
b) a
2000
lakosegyenértékkel
jellemezhető
szennyvízkibocsátás
feletti
szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más
módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről;”
„7/A. § (1) A települési önkormányzatok a 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladataikat a
szennyvíz-elvezetési agglomerációk keretében látják el.
(2) A 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak végrehajtására a Kormány nemzeti programot készít,
és annak keretében határolja le és jelöli ki a szennyvíz-elvezetési agglomerációkat.”
„7/A. § (5) A kijelölt szennyvíz-elvezetési agglomerációk szükség szerinti módosítását a Kormány
kétévente a (2) bekezdésben említett program felülvizsgálata keretén belül végzi el.”
A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján:
„2. § (1) A szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolását az 1. mellékletben meghatározott szempontok alapján kell elvégezni és igazolni mind a településeken belüli hálózat, mind a térségi rendszerek kialakításának gazdaságosságát, illetve az egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságát.
(2) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció központja az a település, amelynek a közigazgatási területén
található a szennyvíztisztító telep.
(3) Az 1. melléklet 1.2. pontjának alkalmazása során a szennyvíztörzshálózat szükségességének
megítélése szempontjából a rendszer méretét és kapacitását, a beérkező települési szennyvíz menynyiségének és jellemzőinek függvényében kell figyelembe venni.
(4) A szabad szennyvíztisztító telepi kapacitások kihasználására törekedni kell. Szabad szennyvíztisztító telepi kapacitások igénybevételére vonatkozó döntéshozatal során az 1. melléklet 4. és 5. pontjában foglalt környezetvédelmi, műszaki, gazdaságossági szempontokat és követelményeket kell mérlegelni.

3. § (1) A 2000 LE feletti szennyvízterheléssel jellemezhető agglomerációkat a Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (a továbbiakban: Program) tartalmazza.
(2) A Program szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzékének tervezési alegysége a szennyvízelvezetési agglomeráció.
(3) A kijelölt szennyvíz-elvezetési agglomerációk szükség szerinti módosítását a Vgtv. 7/A. § (5) bekezdésének megfelelően kétévenként, az 5. § (5) bekezdés szerinti eljárás során elfogadott kérelmek
figyelembevételével kell felülvizsgálni.
(4) A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat során előkészíti a Kormány számára a Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő szennyvízelvezetési agglomerációs jegyzék módosítását.”
„ 5. § (1) A települések a Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározottól eltérő szennyvíz-elvezetési
agglomerációt is kialakíthatnak, feltéve, hogy az 1. melléklet szerinti szempontok és módszertan alapján az eltérés indokolt, valamint ha az eltérés költséghatékonyabb megvalósíthatósága és működtetése gazdasági elemzéssel és üzemeltetői javaslattal alátámasztott.
(2) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció kijelölésének 3. § (3) bekezdés szerinti felülvizsgálata az
1. mellékletben meghatározott szempontok és módszertan szerint elvégzett számítás és vizsgálatok
alapján készített felülvizsgálati dokumentáció csatolásával az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok által - a szennyvíz-elvezetési agglomeráció központját is megnevező szándéknyilatkozatok mellékelésével - a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnál kérhető. Már meglévő szennyvíztisztító telephez történő csatlakozás, illetve agglomerációs átsorolási kérelem esetén - a települési szennyvíztisztító telep víziközmű üzemeltetőjétől - a felülvizsgálati dokumentációra alapozott, a kérelmet támogató üzemeltetői nyilatkozat csatolása is szükséges.
(3) A működési területével érintett vízügyi igazgatóság a szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolásának felülvizsgálatára vonatkozó szakmai véleményét az illetékes Területi Vízgazdálkodási
Tanács (a továbbiakban: TVT) illetékes szakmai bizottságának állásfoglalására figyelemmel alakítja ki.
(4) A TVT illetékes szakmai bizottságának ülésére meghívást kap a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal.
(5) A területileg illetékes vízügyi igazgatóság a kérelmet, annak mellékleteit, valamint a TVT illetékes szakmai bizottságának állásfoglalását tartalmazó jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai véleményével ellátva felterjeszti az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: OVF). Az OVF a
területileg illetékes vízügyi igazgatóság szakmai véleményét figyelembe véve a kérelemmel kapcsolatban a javaslatát 15 napon belül megküldi a miniszternek. A miniszter 30 napon belül dönt a kérelem
elfogadásáról vagy elutasításáról. A döntésről szóló értesítést az OVF a területileg illetékes vízügyi
igazgatóságon keresztül megküldi a kérelmező részére.”
Kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a határozati javaslatban foglaltakról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.
27.) Korm. rendelet
Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (III. 29.) határozata Penc településnek a Vác központú regionális szennyvíz-elvezetési agglomerációs körzetbe sorolásához
történő hozzájárulásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Penc településnek a Vác központú
regionális szennyvíz-elvezetési agglomerációs körzethez történő csatlakozásához. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Penc Község Önkormányzatának Polgármesterét tájékoztassa.
Őrbottyán, 2017. március 20.
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