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egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Gottvald Gábor és Rochi Tünde 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 66. szám alatti lakosok az
ingatlanuk előtt található közkifolyó megszüntetését kérvényezték. Levelükben indokként a
gépkocsi bejáró szélesítését, illetve parkoló létesítését jelölték meg.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet)
tartalmazza a közműves ivóvízellátás szabályait.
A Korm.rendelet 81. § (4) bekezdése szerint:
„ A víziközmű-szolgáltató a közterületi vízvételi helyet az ellátásért felelős állami tulajdonosi
joggyakorló vagy a helyi önkormányzat képviselő testülete és az illetékes közegészségügyi
szakhatóság, a közterületi tűzcsapot az ellátásért felelős és az illetékes katasztrófavédelmi
kirendeltség előzetes hozzájárulásával helyezheti át vagy szüntetheti meg.”
A víziközmű-szolgáltató ERÖV Zrt. tájékoztatása szerint a szóban forgó közkifolyó üzemen
kívül van, megszüntetése mintegy 100.000.- Ft költséggel jár.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, mint illetékes közegészségügyi
szakhatóság, előzetes hozzájárulását kikötés nélkül megadta.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2017. október 19.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (...) határozata
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 7100 Szekszárd, Rákóczi u.66. számú lakóingatlan
előtt lévő közterületi vízvételi hely megszüntetéséhez

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. hozzájárul a Szekszárd, Rákóczi utca 66. számú lakóingatlan előtt található használaton
kívüli közterületi vízvételi hely megszüntetéséhez,
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen a vízvételi hely – E.R.Ö.V. Zrt. által
történő – leszereléséről,
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet következő módosításakor terjesszen be a
Közgyűlés elé módosító javaslatot arra vonatkozóan, hogy a 2. számú mellékletben
felsorolt, a polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatásköröket a közterületi
vízvételi helyek, és a közterületi tűzcsapok megszüntetésére, áthelyezésére vonatkozóan
bővítse ki.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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