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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Évek óta megoldásra várt a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthonban keletkező szennyvíz kezelése. Az intézmény több esetben jelzett 
problémát a rossz állapotban lévő, elavult szennyvíztisztító berendezés működésével 
kapcsolatban. Lehetséges műszaki megoldásként felvetődött a szennyvíz helyi kezelése a 
meglévő szennyvíztisztító telep rekonstrukciójával, vagy annak helyén új berendezés 
építésével, valamint a szennyvíz elvezetése a községi hálózatba való bekötés kiépítésével.  
A lehetséges alternatívákat megvizsgálva a felkért szakértő a várható beruházási és 
üzemeltetési költségeket figyelembe véve a községi szennyvízhálózatra történő csatlakozást 
javasolta.  
A döntés megszületett és már az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló 4/2009. (II.12.) Kgy. határozatban a felújítási, fejlesztési feladatok között szerepelt.  
A települési szennyvízhálózatba való bekötés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetése volt. A Dinóber Csatornaberuházó Viziközmű Társulat Alapszabálya szerint az 
intézmény 35.040 eFt megfizetésére volt kötelezhető. A községi szennyvízhálózat 
beruházásában együttműködő Diósjenő, Nógrád és Berkenye községek polgármestereinek 
támogatását kérve tárgyalásokat folytattunk a Viziközmű Társulattal az érdekeltségi 
hozzájárulás nagyságának mérsékléséről. Ennek eredményeként a Viziközmű Társulat a 
6./2010. (05.31.) sz. taggyűlési határozatával 10 millió forint egyösszegű csatorna 
érdekeltségi hozzájárulást határozott meg, amit 2010. december 31-ei határidőig teljesítettünk. 
Az érdekeltségi hozzájárulás csökkentésének ellentételezéseként a megyei önkormányzat a 
bekötő-vezeték melletti területen tervezett és már megépült lakóingatlanok csatlakozási 
lehetőségét a vezeték paramétereivel és egy csatlakozó csonk kiépítésével biztosította. 
Ezt követően a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás eredményeként a karancslapújtői 
székhelyű Uránusz-Öko Kft-vel kötöttünk szerződést bruttó 31.250 e Ft vállalkozó díj 
ellenében. A 700 fm bekötő-vezeték, az átemelővel és a házi beemelővel elkészült, a műszaki 
átadás – átvétel 2011. augusztus 12–én megtörtént, egyidejűleg sor került – az intézmény és a 
települési hálózatot üzemeltető Dunamenti Regionális Vízművek Zrt. között – a szolgáltatási 
szerződés aláírására is.  
Az illetékes Vízművek ajánlatot adott a bekötő-vezeték üzemeltetésére, mely szerint a  
szolgáltatási díj 84 eFt/hó + áfa. Az újonnan kiépített vezeték hosszában és az átemelő 
méretében eltér az általános bekötővezetékektől, de üzemeltetési szempontból még hosszú 
ideig nem igényel beavatkozást, kezelői feladatot is csak a hordalékfogó rács rendszeres 
ellenőrzése jelent.  Tekintettel arra, hogy a kivitelező 12 hónap jótállást vállalt, továbbá, hogy 
a későbbiekben szükségessé váló felújítási, rekonstrukciós munkákra egyedi szerződés is 
köthető, az üzemeltetési szerződés megkötését jelenleg nem tartom szükségesnek.  
A bekötő-vezeték és műtárgyai jelenleg kizárólag az intézmény szennyvízének elvezetését 
szolgálják, ezért indokolt – mint a gyakorlat szerint a közvetlenül az intézmény működését 
biztosító beruházások esetében –a használati jog  intézmény részére történő átadása. 
 
Kérem a tisztelt közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 

 
 
Salgótarján, 2011. október 10. 
 
 
 
         Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban 
keletkező szennyvíz települési szennyvíz-hálózatba való bekötését biztosító vezeték 

használati jogának rendezésére 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban keletkező szennyvíz települési szennyvíz-hálózatba való 
bekötését biztosító, 42 millió forint összköltséggel megvalósult 700 fm vezeték, átemelő és 
házi beemelő, továbbá a kapcsolódó vagyon értékű jog használati jogát 2011. november 1-től 
az intézmény részére átadja. 
Felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2011. október 14. 
 
 
 
 
 
               Becsó Zsolt            Dr. Barta László 
a Nógrád Megyei Önkormányzat      Nógrád megyei főjegyző 
      Közgyűlésének elnöke  
 
 
 
  
 


