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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. április 15-én Felcsút község önkormányzatánál megtartott informális megbeszélésen a 
Fejérvíz Zrt. képviselői jelezték, hogy az Újbarok község területén található szennyvíztisztító 
telep bővítésére, fejlesztésére lesz szükség a közeljövőben. Annak érdekében, hogy a 
szükséges műszaki fejlesztések megvalósulhassanak, pályázati forrás bevonására van szükség, 
mert a szennyvízkezelésben és a bővítésben érdekelt önkormányzatok (Újbarok, Szár, 
Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd) önerőből nem tudják kigazdálkodni a szükséges pénzt. A 
szennyvíztisztító telep jelenleg az eredeti tervek szerint 600 m3/nap, 3.500 LEÉ kapacitású, 
valamint az öt települést figyelembe véve a hálózaton összesen 2.349 db bekötéssel 
rendelkezik. A tisztító telep 2012. évi üzemeltetési adatait tekintve a beérkező szennyvíz 
mennyisége átlagosan 540 m3/nap, ami hidraulikailag 90%-os terhelésnek felel meg, közel 
89%-os rákötési arány mellett. Az éves befolyó szennyvízmennyiség és minőség alapján ha 
kalkulálunk egy szennyezőanyag terhelést 4.520 LEÉ-t kapunk, ami 130%-ot jelent az 
eredetileg tervezetthez képest. A telep szennyezőanyag eltávolítási képessége, már ezt a 
mennyiséget sem képes az előírt kibocsátási paramétereknek megfelelően kezelni, így az év 
folyamán folyamatos határérték túllépés tapasztalható, melynek következtében 2012. évre 
vonatkozóan bírság kiszabására kerül sor. 2006. évi felmérések alapján az önkormányzatok 
nyilatkoztak fejlesztési terveikről, melyben Tabajd 0 kapacitásbővítést jelölt meg.  
A Fejérvíz Zrt. nyilatkozattételre szólított fel bennünket, hogy a korábbi kapacitásbővítési 
igényünket erősítsük meg, vagy amennyiben attól eltérő igényünk van, akkor azt most 
jelezzük. A pályázat előkészítése és a kapacitásbővítés szükségességének meghatározása 
érdekében kell megjelölni bővítési igényünket. 
Tabajdon jelenleg a lehetséges 390 bekötéshez képest ténylegesen 338 rákötés van, 
fennmarad tehát 52 műszakilag elérhető bekötés. 
A Fejérvíz Zrt. megkeresése a kapacitásbővítéssel kapcsolatban az előterjesztés mellékletét 
képezi. 
Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a kapacitásbővítési igényünket 10 
m3/napban határozzuk meg, azzal a feltétellel, hogy amennyiben bővítési igényünk 
egyértelműen behatárolható lesz, pénzügyileg fenntartjuk bővítési igényünk 
módosításának jogát még a pályázat benyújtása előtt. 
 
Tabajd, 2013. július 4. 
                                                                      Tisztelettel:                                                      
                                                                                                   Bárányos Csaba  

      alpolgármester 
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…/2013.(VII.10.) számú határozata 
 

Tabajd Község szennyvíztisztítási kapacitás bővítés igény meghatározásáról 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Újbarok-Szár-
Alcsútdoboz-Felcsút-Tabajd községek szennyvizét kezelő szennyvíztisztító telep fejlesztése, 
bővítése kapcsán 10 m3/nap mennyiségben határozza meg bővítési igényét, azzal a kitétellel, 
hogy a pénzügyi adatok tisztázása után fenntartja jogát, hogy a pályázat benyújtása előtt 
változtasson bővítési igényén. 
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