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Vaszar, Gecse és Takácsi községek közigazgatási területén a 2006. év végén félbeszakadt 

csatorna-beruházás befejezése érdekében folyamatosan kerestük a lehetőségeket, azonban 

minden erőlködésünk ellenére ez idáig érdemi előrelépés az ügyben nem történhetett a külső 

körülmények miatt. 

 

A 2014-2020-ig tartó európai uniós pályázati időszakban úgy tűnik, van esély arra, hogy az 

önkormányzatok a csatorna-beruházás befejezésére támogatást igényelhessenek. 

 

Ennek előfeltétele, hogy az három önkormányzat bekerüljön abba a szennyvízelvezetési 

agglomerációs körbe, ami egyáltalán lehetővé teszi, hogy az uniós pályázatok kiírását 

követően támogatási kérelmet nyújthassunk be. 

 

A beruházás befejezése a három önkormányzat és a nemzetgazdasági minisztérium által 

kijelölt szervezet alkotta konzorcium feladata lenne. 

 

Annak érdekében, hogy a három település szennyvízelvezetési agglomerációba vonása 

megtörténhessen, illetve azt kezdeményezhessük, szükséges annak szakmai, tervezői 

előkészítése. 

 

A szakmai munkában működik közre a Pápai Vízmű, de ezen túl szükség van megfelelő 

tervdokumentáció elkészítésére is. Ez pedig, (reméljük csak átmenetileg,) pénzügyi 

kötelezettséggel is jár. 

 

A Víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 9. § 3) bekezdése alapján ha a 

víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, akkor az érintettek 

közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben meghatározott jogok 

gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos 

megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviseletében eljáró ellátásért felelőst. 

Kijelölés hiányában az ellátásért felelősök közössége képviseletében, a legnagyobb 

lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal 

által kijelölt önkormányzat jár el. Ezen rendelkezés alapján kerül sor a határozatban Vaszar 

Község Önkormányzatának kijelölésére az ellátásért felelősök képviseletére.  

 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal 

összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002.(II.27.) Korm. 

rendeletben jelenleg nem szerepel ezen érintett régió, így szükséges a 3 település 

szennyvízelvezetési agglomerációba vonása, melynek kezdeményezését szintén tartalmazza a 

határozat. 

 



 A Vkszt. 11. § (5) bekezdése alapján amennyiben a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési 

jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem 

kivitelezője a víziközműre irányuló beruházásnak, vagy a tervszerű rekonstrukciós, felújítási 

és pótlási munkáknak, kötelezettsége azok bonyolítási feladatait a víziközmű-szolgáltatás 

érdekében felmerülő tevékenységei részeként elvégezni. Ezen rendelkezés alapján kerül 

rögzítésre a határozatban a Pápai VízműZrt., mint bonyolító.  

 

Dr. Lukács Endre a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója készített egy ütemtervet arra 

vonatkozóan, hogy az önkormányzatoknak a közeljövőben az agglomerációba vonás 

érdekében mit kell tenniük. (1. melléklet) 

 

Ennek az ütemtervek az önkormányzatok számára rögzített feladatait a határozati javaslat 

tartalmazza. (2. melléklet) 

 

Az előzetes tájékoztatás alapján az előkészítés költségeit az önkormányzat sikeres pályázat 

után lehívhatja. 

 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s az 1. 

mellékletben rögzített ütemterv ismeretében a 2. mellékletben kiküldött határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjék. 

 

Vaszar, 2015. február 4. 

 

 

                     Varga Péter                          Vajda György                              Istenes Gyula 

                    polgármester                          polgármester                                polgármester 

 

 

1. melléklet 

Ütemterv 

Vaszar - Takácsi - Gecse új szennyvízberuházáshoz 
 

 

1. 3 önkormányzat testületi döntése 

 -  Kérik a 3 település alkotta szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolását 

 -  Előkészítés tervezési költségek megelőlegezését vállalják 

 - Régi hálózat megvalósulási geodéziai felmérését átadják a bonyolítónak 

 -  Az ellátásért felelősök képviselőjének (Gesztor) Vaszar Önkormányzatát elfogadják 

 -  Az előkészítés lebonyolítására felkérik a Pápai Vízművet   

Határidők: feladat megosztás, ütemterv február 4; testületek döntése február 10.  

 

2. Tanulmány (nyomvonalrajz, műszaki-gazdasági vizsgálat) készül a meglévő és az új 

létesítményekről 

-  szennyvíztelepre új terv (a meglévő medence záportározó lesz)  

      az új műtárgy már figyelembe veszi az árvízveszélyt ! 

- 10 db átemelő – KPE béléses betonakna - (a meglévők nem építhetők tovább) 

- távvezetékek 

- új utcák (átemelőkhöz kapcsolva) 

 

2.1. Tanulmány készítőjének kiválasztása nyílt pályázaton. Végzi bonyolító 



Határidők: ajánlatkérési kiírás február 12; ajánlatok leadás február 23. 

 

2.2. Tervezési szerződés megkötése: tárgy: Agglomerációba vonás tervei, műszaki leírás, 

hatástanulmány 

Szerződéskötés: Vaszar – kiválasztott tervező 

Határidők: szerződéskötés február 24. – tervek leadása március 10. 

 

3. Dokumentáció beadása a Vízgazdálkodási Tanácshoz 

Beadás: március 12. – döntés kb. április 15.  

 

4. Párhuzamosan futó feladatok:  

4.1. A régi hálózat megvalósulási geodézia átadása a bonyolítónak (3 önkormányzat) 

Határidő: február 10. 

 

4.2. Társulati vagyonból a víziközmű-eszközök tulajdonba adása először VIZIG, utána 

önkormányzatok (osztott – osztatlan) a vonatkozó jogszabályok szerint  

Határidő: folyamatos 

 

4.3.Előzetes egyeztetés, vázlatos pályázati anyag alapján az NFM-el  

 Vízmű – 3 önkormányzat polgármestere 

Határidő: március 17. 

 

Pápa, 2015. február 3. 

 

Összeállította: 

 

Dr. Lukács Endre 

Vezérigazgató 



2. melléklet 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (II. 12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszar-Takácsi-Gecse 

önkormányzatok közigazgatási területén létesítendő szennyvízcsatorna hálózat és 

szennyvíztisztító telep beruházásban: 

1. A Képviselő-testület az önkormányzatok tulajdoni részesedését a 26. 386/204. számú 

vízjogi engedélyben szereplő szennyvízmennyiségek alapján  

Vaszar 53 % 

Takácsi 31 % 

Gecse 16 % 

arányban elfogadja.  

2. A Képviselő-testület az ellátásért felelősök képviseletére Vaszar Község 

Önkormányzatát bízza meg.  

3. A Képviselő-testület támogatja dönt az új szennyvízcsatorna szakaszok, átemelők és 

szennyvíztisztító telep pályázati anyagának előkészítéséről.  

4. A Képviselő-testület a pályázat előkészítésének bonyolításával a Pápai Vízmű Zrt.-t 

bízza. 

5. A Képviselő-testület a 3 település szennyvízelvezetési agglomerációba vonását 

támogatja. A Képviselő-testület a tanulmányterv készítéséhez szükséges – a 

félbeszakadt beruházás megvalósulását rögzítő az önkormányzat közigazgatási 

területét érintő geodéziai felmérést - átadja a bonyolítónak. 

6. A Vízmű a bonyolítást díjazás nélkül végzi.  

7. A tanulmányterv és a kapcsolódó eljárási díjak költségének 600 e Ft + ÁFA rájutó 

részét az önkormányzat az 1. pont szerinti arányban megelőlegezi.  

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 


