••

••

rr

f

r

GODOLLO VAROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. december 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Mogyoród község Szentjakab területén tervezett 30 db lakóegység
szennyvizeinek a Gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Mogyoród község közigazgatási területén Szentjakab park 089/4 hrsz-ú területén 30 darab
lakóegység
szennyvízelvezetése
kapcsán
Túri
Sándor
kérelemmel
fordult
önkormányzatunkhoz, hogy a lakóegységek szennyvíz befogadására befogadó nyilatkozat
kerüljön kiadásra. Az előzetes közműnyilatkozat alapján 22.5 m3/d vízigényre kérik a
befogadó nyilatkozat kiadását.
A jelenleg érvényben levő díjak alapján az érdekeltségi hozzájárulás mértéke 400 000 Ft +
AFA/05 m3r melyet az igénylőknek kell megfizetnie.

A szennyvíz befogadásának műszaki akadálya nincsen. A szennyvíz végső befogadója a
Gödöllő szennyvíztelep, amely ekkora kapacitásbefogadással rendelkezik.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a 2011. évi CCIX. tv. 6.§ 1 bek. szerint „Víziközmű
kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat”. Tekintettel arra, hogy
megvalósított szennyvízcsatorna szakasz Mogyoród közigazgatási területén fog megvalósulni,
a kivitelezés majd a műszaki átadás után a jogszabályi rendelkezés alapján állami vagy
önkormányzati tulajdonba kell átadni. Azt nem tudom támogatni, hogy Gödöllő Város
Önkormányzata vállaljon ellátási felelősséget egy közigazgatási területén kívül elhelyezkedő
csatornaszakaszért.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Gödöllő, 2019. december

.

György

Határozati

javaslat

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Mogyoród
község közigazgatási területén Szentjakab park 089/4 hrsz-ú területén 30 darab lakóegység
szennyvízelvezetése a Gödöllői szennyvíztelepre megtörténhessen. A Képviselő-testület
felhatalmazza Dr. Gémesi György polgármester, hogy a befogadó nyilatkozatot az alábbi
kikötésekkel kiadja:
1.
A 2011 évi CCIX. tv. 6.§ 1 bek. szerint „Víziközmü kizárólag az állam vagy települési
önkormányzat tulajdonában állhat”. Mogyoród közigazgatási területén megvalósított
szennyvízcsatorna szakaszt a kivitelezést majd a műszaki átadást követően a jogszabályi
rendelkezés alapján állami vagy önkormányzati tulajdonba kell átadni.

2.
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti - tekintettel arra, hogy a
megvalósítandó csatornaszakasz nem Gödöllő Város közigazgatási területén belül
helyezkedik el hogy a megépült csatornaszakaszt vagyonában nem kívánja átvenni, ebből
eredően ellátási felelősséget nem vállal az adott csatorna szakaszra.

3.

A szennyvíz végső befogadója a Gödöllő szennyvíztelep.

4.
A befogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Gödöllői Viziközmű Társulat
8/2010. (III. 23.) számú taggyűlési határozata alapján, lakóegységenként (háztartásonként) az
aktuális érdekeltségi hozzájárulást szennyvíztisztító telepi hozzájárulásként be kell fizetni, a
Társulat által készített kivetés szerint.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Határidő: a befogadó nyilatkozat kiadására 8 nap

