
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 10-i testületi ülésére 

 

7. Napirend: Vegyes ügyek 

 

Tájékoztató képviselők részére a csatornaberuházáshoz kapcsolódóan 

  

Az önkormányzatok 2015. február 12-én döntöttek a beruházáshoz kapcsolódóan 

határozatban döntöttek a további lépésekről. 

 

„Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(II.12.) határozata 

Gecse 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 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 meg. 

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” 

 

Ezzel kapcsolatban elkészült az a dokumentáció, mellyel az agglomerációba vonás 

elindulhatott. 

 

2015. június 19-én került az AQUA DROP Kft részére átutalásra az agglomeráció 

létrehozására vonatkozó tervezési díj. (A lakosságszám arányos összegeket a másik két 

önkormányzat átutalta Vaszar számára.) 

 

2015. július 23-án  megtartásra került a KDT TVT Veszprém Megyei Szakmai Bizottság 

ülése, ahol a bizottság egybehangzóan támogatta az agglomeráció lehatárolás kialakítását. 

Ezt követően kérni kellett, hogy ne terjesszék fel ezen javaslatot, mivel 2015-ben már nem 

lehetett engedélyeztetni ilyen agglomerációt. Amennyiben felterjesztésre sor kerül abban az 



évben, úgy a minisztérium tájékoztatása alapján elutasításra került volna, s az egész 

eljárásmenetet elölről kellett volna kezdeni. (A kérelmet augusztus 18-án küldtük el.) 

Erre kaptunk választ 2015. augusztus 24-én. 

 

Január elején írtunk egy levelet, melyben kértük az agglomeráció kialakítás javaslatának 

továbbítását. 

 

Ez évben többször is kértünk tájékoztatást a Vízügyi Igazgatóságtól, utoljára január 29-én. 

Utána hamarosan fel lett terjesztve a minisztériumba. 

 

Ez év elején volt itt a tervező, akitől a Pápai Vízmű Zrt árajánlatot kért a tervezésre 

vonatkozóan.  

 

Március végén érdeklődtünk, a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság szakmai bizottságának 

elnöke megkérdezte a minisztériumban, egyelőre még nem történt vele semmi, mert EU-s 

adatszolgáltatást készítenek ott. 

Azt a tájékoztatást kaptuk az elnöktől, hogy jó, ha áprilisban történik vele valami. De lehet, 

hogy később. A mai napig a BM-től döntést nem kaptak. 

 

A 25/2002-es kormányrendeletbe kell bekerülni ahhoz, hogy kormányhatározat születhessen, 

hogy jogosultak legyünk pályázni (a mostani év eleji pályázatok nem erre vonatkoztak). 

 

A rendelet módosításáig igazolást adnak ki, hogy az agglomeráció bevehető, ez is már jogosít 

pályázásra. Elméletileg egy évben egyszer v. kétszer vesznek be agglomerációkat a 

rendeletbe. 

 

 

Ezen tájékoztatás után ismételten megkerestük az államtitkár urat az üggyel kapcsolatban 

tájékoztatás kérésével. Neki is részletesen leírásra kerültek az elmúlt időszakban történtek. 

Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Vízmű vezetésével is konzultáljunk az ügyünkben, akik a 

további tervezés és agglomerációs továbblépések ügyében egyeztetést bonyolítanak a vízügyi 

igazgatósággal, aminek eredményéről holnap tudnak tájékoztatást adni. 

 

 

Gecse, 2016. május 5. 

 

  

 Istenes Gyula 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


