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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A Pince soi ingatlantulajdonosok és Egyed Barnáné a mellékelt leveleikben fordultak
a polgármesterhez a Pince sor szennyvízcsatornázása, közvilágításának kiépítése és
az út szilárd burkolattal való ellátása, valamint a Munkácsy utca déli végének vízellátása és csatornázása ügyében.
Az ingatlantulajdonosok által igényelt vízi közművek létesítése engedélyköteles tevékenység. Az engedély kérelemhez mellékletként tervdokumentációt is kell csatolni. Az építés költségeinek meghatározása a tervek alapján lehetséges.
A Pince sor csatornázására, valamint a Munkácsy u. déli végének csatornázására és
vízellátására nem készültek tervek.
A Pince sori ingatlantulajdonosok általigényelt útburkolat megépítésével és a közvilágítás kiépítésével a szennyvízcsatornázást követően célszerű foglalkozni.
A vízi közművek megépítését az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően
víziközmű társulat keretében javasolom. A víziközmű társulat megalakításának feltétele az, hogy az érintett ingatlantulajdonosok 2/3-ad része nyilatkozzon arról,
hogy a víziközmű társulatba tagként be kíván lépni és vállalja a társulat által megállapított hozzájárulás megfizetését.
A társulati víziközmű építések költségeinek szokásos forrásai: a tagok hozzájárulásai, önkormányzati/állami támogatások és - szükség esetén - a Társulat által felvett
bankhitel.
Állami támogatásra az elmúlt évek pályázataiban csak meglévő lakóingatlanok csatornázása estén volt lehetőség.
Javasolom, hogy a képviselő-testület készítesse el a pince sor csatornázásának,
valamint a Munkácsy utca közművesítetlen részének csatornázási és vízellátási terveit és szerezze meg a megvalósításukhoz szükséges vízjogi létesítési engedélyeket.
A közművek megépítéséről a tervek alapján meghatározható költségek ismeretében
a víziközmű társulat megalakítását követően döntsön.
A Munkácsy utca érintett szakaszán az út Balatonlelle önkormányzatának tulajdonában van, az ellátandó ingatlanok viszont Balatonboglár közigazgatási területén
találhatóak. A közúton való közműépítéshez Balatonlelle Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulását is be kell szerezni.

Határozati javaslat:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pince sori ingatlantulajdonosok és Egyed Barnáné kérelmében foglaltak alapján elhatározza, hogy
1. A Pince sor szennyvízcsatornázásának előkészítésére elkészítteti a Pince sor szennyvíz-elvezetését biztosító csatorna terveit és megszerzi a
megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyt.
2. A Munkácsy utca déli végén a közművesítetlen útszakaszon történő
szennyvízcsatorna és ivóvíz ellátó vezeték építéséhez szükséges terveket elkészítteti és megszerzi a megvalósításukhoz szükséges vízjogi létesítési engedélyt.
3. Az 1. és 2. pontok szerint tervezendő közművek megépítéséről a tervek
alapján meghatározható költségek ismeretében a víziközmű társulat
megalakítását követően kíván dönteni.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
−
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közművesíthetősége ügyében vegye fel a Kapcsolatot Balatonlelle
önkormányzatával, mint a tervezendő közművek elhelyezhetőségére
alkalmas közút tulajdonosával.
−

kérjen árajánlatokat a két utca szennyvíz-elvezető csatornájának és
a Munkácsy utca déli végének vízellátását biztosító ivóvíz vezeték
tervezésére.
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