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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 25-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: 

A Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd, Újbarok települések közös szennyvíztisztító telepének 

fejlesztése 

 

Tárgykört rendező jogi norma: 

1050/2013. (II.12.) Korm. határozat a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási feladattal, valamint 

derogációs kötelezettséggel rendelkező projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:  Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd és Újbarok községek önkormányzatai közös szennyvíztisztító telep 

útján biztosítják a közigazgatási területükön képződöttszennyvíz ártalmatlanítását. A szennyvíztelep 

kapacitása véges, és a jelenlegi beépítésre szánt területek szennyvízét sem tudja már biztonsággal 

kezelni, arról nem is beszélve, hogy szinte minden településen kisebb-nagyobb fejlesztések történtek 

és történni fognak, melyek többlet-szennyvízét is kezelni kell. Újabb igényként felmerült a még 

csatornázatlan Óbarok község csatlakoztatása a szennyvíztelephez, valamint a tengelyen történő 

szennyvíz-beszállítás ismételt biztosításához szükséges kapacitás megteremtése is. 

A szennyvíztelep jelenlegi működése már nem tud megfelelni a kötelező normáknak, így a technológia 

megváltoztatásának és a kapacitás-bővítés elmaradásának komoly bírság vonzata is van. 

Az 1050/2013. (II.12.) Korm. határozat a derogációs kötelezettséggel terhelt, de még 

projektjavaslatot be nem nyújtott telepek között szerepelteti az újbarki telepünket.Szerencsés módon a 

Nemzeti Fejlesztési Programirodával együttműködve KEHOP pályázati forrásból már az idén 

lehetőség nyílik a szennyvíztelep fejlesztésére. Az előzetes egyeztetéseket Felcsút a 2013. tavaszán 

minden érintett önkormányzat által meghozott, a gesztori feladatok ellátására felhatalmazást adó 

határozatokra figyelemmel megkezdte. Ennek eredményeképpen a tervezési folyamatot a NFP már 

bonyolítja.  

Sajnos a jelenlegi szennyvíztelepet magába foglaló, közös tulajdonú ingatlan a bővítést nem teszi 

lehetővé, ezért szükséges egy 90 méterszer 70 méteres, a jelenlegi teleppel közvetlenül határos 

földrészlet megszerzése. 

A Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd és Újbarok közös tulajdonát képező szennyvíztelep bővítését 

szolgáló 6300 négyzetméter területű ingatlan megszerzéséről az érintett települések polgármesterei 

informális megbeszélésükön arra a megállapodásra jutottak, hogy az ingatlant kisajátítás útján 

veszik tulajdonba akként, hogy a tulajdonszerzés és a költségviselés mértéke az egyes településeknek 

az összes lakosságszámhoz viszonyított, 2016. január 1-i lakosságszámuk arányában történjék.  

Fentieket kiegészítve az elfogadásra előterjesztett határozati javaslatban szükségesnek látom 

megerősíteni Felcsút Községi Önkormányzat gesztori megbízását is. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogyelőterjesztésemet megvitatni, határozati 

javaslatomatjóváhagyni szíveskedjék. 

 

 

Alcsútdoboz, 2016. április 22. 

 

 

Tóth Erika 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016 (IV.25) számú határozata 

A Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd, Újbarok települések közös szennyvíztisztító telepének 

fejlesztéséről 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.,a Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd és Újbarok községek közös tulajdonát képező és 

szennyvízkezelését biztosító, természetben Óbarok község közigazgatási területén fekvő,Óbarok 



külterület 0276/1. helyrajzi szám alatt felvett szennyvíztisztító telep fejlesztésére a tulajdonos 

önkormányzatokkal közösen a Nemzeti Fejlesztési Programiroda útján és közreműködésével 

pályázatot kíván benyújtani.  

2.,a Felcsút, Alcsútdoboz, Szár, Tabajd és Újbarok önkormányzatai közös tulajdonát képező 

szennyvíztelep bővítését szolgáló, a jelenlegi szennyvízteleppel közvetlenül határos, Óbarok 0276/2. 

helyrajzi számú ingatlanból kisajátítás útján mindösszesen 6300 négyzetméter területű ingatlanrészt 

tulajdonába vesz akként, hogy a tulajdonszerzés és a költségviselés mértéke a közös tulajdont szerző 

egyes településeknek az összes lakosságszámhoz viszonyított, 2016. január 1-i lakosságszámuk 

arányában történjék. 

3.,a pályázat gesztor-településeként Felcsút Községi Önkormányzatot bízza meg, egyben 

felhatalmazza Felcsút Község Polgármesterét a Nemzeti Fejlesztési Programirodával megkötendő 

megállapodás és valamennyi csatlakozó jognyilatkozat aláírására utólagos tájékoztatási 

kötelezettség mellett. 

4.,felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges, a 3., pont hatálya alá nem 

tartozó egyéb jognyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 


