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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Nagylózsi szennyvízelvezetési agglomeráció bővítése Röjtökmuzsaj és Ebergőc 

települések vonatkozásában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Soproni Vízmű Zrt. az alábbi tájékoztató anyagot küldte meg önkormányzatunk részére, 

kérve egyben a hozzájárulásunkat az agglomeráció bővítéséhez:  

„Környezetünk védelmének fontos eleme a vízfogyasztásunk eredményeként keletkező szennyvizek 

ártalom mentes elhelyezése. Magyarországon az EU-hoz történő csatlakozáskor jelenős elmaradás 

volt az unióban elvárt szennyvíz csatornázottságtól és a szennyvizek kezelésétől. A csatlakozási 

tárgyalások eredményeként Magyarország vállalta, hogy EU források felhasználásával ezeken a 

területeken jelentős fejlesztéseket indít el. A fejlesztésekkel érintett települések alapjegyzékét, mint egy 

minimum programot és a fejlesztés célját a 25/2002.(II.27) Korm. rendeletben rögzítették. Ebben a 

kormányrendeletben szereplő agglomerációk települései számára uniós pályázati források 

álltak/állnak (KEOP/KEHOP) rendelkezésre a szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás fejlesztésére.  

E jó lehetőségek mellett, azonban amíg az ország a csatlakozási tárgyalások keretében vállalt 

fejlesztéseit nem hajtotta végre, addig az agglomerációs listában nem szereplő települések uniós 

forráshoz (KEOP) nem tudtak hozzájutni.  

Az agglomerációk felülvizsgálatának lehetőségét és módszertanát a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 

írja le, amelynek5. § (1) alapján a települések a 25/2002.(II.27) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározottól eltérő szennyvíz-elvezetési agglomerációt is kialakíthatnak. 

Ennek értelmében, amennyiben a röjtökmuzsaji és ebergőci szennyvizek a nagylózsi szennyvíztisztító 

telepre történő átvezetése környezetvédelmi és gazdasági szempontokból indokolt és az 

agglomerációban érintett települések, valamint az üzemeltetésért felelős Soproni Vízmű Zrt. egyetértő 

nyilatkozatot ad ahhoz, hogy a két érintett település csatlakozhasson a Nagylózs központú 

agglomerációhoz, akkor a jogszabálynak megfelelő agglomerációs felülvizsgálati dokumentációaz 

illetékes hatóságnak jóváhagyásra beadható. Amennyiben a felülvizsgálati dokumentáció 

jóváhagyásra kerül, úgy az érintetttelepülések bekerülhetnek a 25/2002.(II.27) Korm. rendelet 2. 

mellékletébe, így a beruházás megvalósításáhozvárhatóan EU-s forrásokat (KEHOP) vehetnek majd 

igénybe.  

A jóváhagyásról a Belügyminiszter dönt a szükséges bírálati eljárás lefolytatása után. Az 

agglomerációs felülvizsgálati kérelmet az elkészítendő dokumentációnak a területileg illetékes vízügyi 

igazgatósághoz történő benyújtásával lehet elindítani.A vízügyi igazgatóság a szakmai javaslatát az 

illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács állásfoglalására figyelemmel alakítja ki. A vízügyi 

igazgatóság a kérelmet, annak mellékleteit, valamint a Területi Vízgazdálkodási Tanács 

állásfoglalását tartalmazó jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai véleményével ellátva felterjeszti az 



Országos Vízügyi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: OVF). Az OVF a vízügyi igazgatóság 

szakmaivéleményét figyelembe véve a kérelemmel kapcsolatban a javaslatát 15 napon belül megküldi 

a Belügyminisztériumnak. A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról 30 napon belül a 

Belügyminiszter dönt.” 

 

Határozati javaslat:  

Nagylózs Község Önkormányzatának képviselő-testülete, Röjtökmuzsaj és Ebergőc 

települések vonatkozásában a nagylózsi szennyvízelvezetési agglomeráció bővítésével 

egyetért és az érintett települések szennyvizét a nagylózsi szennyvíztisztító-telep fogadja. 

Határidő:azonnal 

Felelős: Szigeti Éva - polgármester 

 
 

Nagylózs, 2016. március 25. 

 

                           Szigeti Éva 

                        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


