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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. június 25-i rendkívüli ülésére

 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalota  környéki  vízbeszerzési  terv  és  környezetvédelmi  hatásvizsgálat,
vízbeszerzési terv tárgyú koncepció ügye

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: DRV Zrt. részéről:
Gosztola János beruházási osztályvezető
Bárdos Csaba üzemeltetési üzemmérnök
Fábrik Tamás fejlesztési főmérnök

Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző
 

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta          Sándor Tamás            dr. Ignácz Anita Éva
   jogi előadó             aljegyző             jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az  elmúlt  esztendő  végén  a  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság felkereste a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (a továbbiakban DRV
Zrt.)  és  segítséget  kért  a  Keleti-Bakony  környékén  kialakult  vízproblémák,
különös  tekintettel  a  megemelkedett  karsztvízszint  miatt.   A  DRV  Zrt.
terepbejárása  során  szembesült  a  Bakonyi  Erőmű  Zrt.  Inota  városrészben
(„erőműves kutak” környékén) kialakult problémáival.

A  DRV  Zrt.-nek  a  Balaton  és  környékének  biztonságos  vízellátással
kapcsolatos  távlati  tervében  szerepel,  hogy a  kincsesbányai  vízbázisából  nyert
karsztvíz elvezethető legyen a Balaton térségébe. A fenti terepbejárás alkalmával
szerzett ismeretek birtokában a Bakonyi Erőmű Zrt. fel nem használt kontingensét
a  távlati  terv  kidolgozásánál  figyelembe  véve  a  Várpalota  környékén  jelenleg
fennálló vízproblémákat mérsékelni lehetne. A várpalotai vízbázis bekapcsolása a
Kincsesbánya-Balaton  térség  között  kiépülő  távvezetékbe,  tartalék  vízbázisként
funkcionálva jelentős előnyt jelenthet a térség, valamint a DRV Zrt. részére is.

A hosszú  távú  együttműködés  a  DRV  Zrt.  számára  a  stabil  vízellátás
biztosításában  nyújthatna  segítséget,  Várpalota  város  számára  pedig  –  a
vízbázisba  fúrt  kutakból  kiemelt  vizek  miatt  kialakuló,  lehetséges
vízszintcsökkenés  -  a  kialakult,  magas  karsztvízszintből  adódó  vízproblémák
megoldását  jelenthetné.  Fentiekre  tekintettel  fordult  a  DRV  Zrt.
Önkormányzatunkhoz  a  Várpalota  környéki  vízbázis  DRV Zrt.  távlati  tervébe
illesztésével kapcsolatban. 

A Várpalota környéki vízbeszerzési terv és környezetvédelmi hatásvizsgálat,
vízbeszerzési  terv  tárgyú  koncepció  elkészült,  melynek  elvi  vízjogi  létesítési
engedélyezési  eljárásához (mivel  a tervezett  kutak önkormányzati  ingatlanokon
kerülnének  elhelyezésre)  szükséges  Várpalota  Város  Önkormányzatának,  mint
tulajdonosnak  a  hozzájárulása.  A  koncepció  munkarészei  jelen  előterjesztés
mellékletét  képezik,  a  beruházási  program részletes  tájékoztatóját  a  DRV Zrt.
munkatársai  a  Képviselő-testület  ülésén  adják  meg,  ahol  lehetőség  nyílik  a
szakmai kérdések megvitatására is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását
követően alakítsa ki álláspontját az ügyben és hozza meg döntését!

V á r p a l o t a ,  2015. június 10.

 Talabér Márta
  polgármester
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  június  25-i  rendkívüli  ülésén  a
következő határozatot hozta:

…/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi 
h a t á r o z a t :

1) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete, mint  a  Várpalota
0111/2, 0117/7, 0128 hrsz.-ú ingatlanok 1/1 arányú tulajdonosa elhatározza, hogy
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) megbízásából a
Smaragd GSH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (1114 Budapest, Villányi út
9.  III.  em.  2.)  által  készített,  „Várpalota  környéki  vízbeszerzési  terv  és
környezetvédelmi hatásvizsgálat, vízbeszerzési terv Várpalota környékén” tárgyú
terv  vonatkozásában  az  érintett  ingatlanokon  tervezett,  ivóvíz  termelő  kutak
engedélyezéséhez és megvalósításához előzetes tulajdonosi hozzájárulását adja. 

2) A Képviselő-testület  a  kutak  belső  védőterületének  kialakításához  és
földhivatali  bejegyzéséhez  egy  később  kötendő  megállapodás  alapján  előzetes
hozzájárulását adja.

3) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  határozatban
foglaltaknak  megfelelő,  jelen  határozat  1.  mellékletét  képező  tulajdonosi
nyilatkozat aláírására.

Határidő: a nyilatkozat aláírása és kiadása: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző

V á r p a l o t a , 2015. június 25.

 Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester     jegyző


