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ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. május 18-ai rendkívüli 
ülésére Kuncsorba Község csatlakozása a Fegyverneki szennyvíz agglomerációhoz 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Programról szóló 25/2002.(II.27.) 
kormányrendelet 2. melléklete Fegyvernek városát agglomerációs központi településként 
tüntette fel, mint befogadó települést. A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén 
a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai 
szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell 
valósítani. Kuncsorba község településünkkel közös agglomerációs területhez szeretne 
csatlakozni, így az ott összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása a fegyverneki 
szennyvíztisztítóban történne meg. Kuncsorba község önkormányzat képviselő-testülete 
kéréssel fordult városunk képviselő-testületéhez a szükséges hozzájárulás kiadása érdekében. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az 
alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 
……../2016.(V.18.) sz.     határozati javaslat: 
 
Kuncsorba Község csatlakozása a Fegyverneki szennyvíz agglomerációhoz 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, - amennyiben 
a tervező számításokkal alátámasztottan igazolja, hogy a kuncsorbai kibocsátás 
mennyiségét a fegyverneki tisztítómű és a belső hálózat Örményes község 
kibocsátásával együtt elbírja - hogy Kuncsorba község területén összegyűjtött 
tisztítatlan szennyvizet a fegyverneki szennyvízelvezető hálózaton keresztül a 
fegyverneki szennyvíztisztító telep befogadja.  

 
2.) Amennyiben a Fegyverneki szennyvíztisztító telep nem képes a kuncsorbai szennyvíz 

befogadására, tisztítására, abban az esetben Kuncsorba Község vállalja a fegyverneki 
tisztítótelep kapacitásának bővítését a beruházás részeként. 
 

Erről értesül: 
1.) Tatár László, Fegyvernek Község Polgármestere 
2.) Rédai János, Kuncsorba Község Polgármestere 
3.) Török Tamás Örményes Község Polgármestere 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) dr. Pető Zoltán jegyző 
6.) Hegedűs László jegyző 

 
Fegyvernek, 2016. május 17. 
 
        Tatár László 
        polgármester 




