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FELSŐÖRS TELEPÜLÉS
TELEPÜLÉSI
SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM
KIEGÉSZÍTŐ TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVSZÁM: 1532

Felsőörs Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Cégünket bízta meg a
település Települési Szennyvízkezelési Programjának (továbbiakban: TSZP) elkészítésével.
Cégünk 1532 tervszámon állította össze a TSZP dokumentációt, melyet a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztály (továbbiakban: Hatóság) 35700/7061-1/2016. ált. iktatószámon jóvá is hagyott.
A TSZP dokumentációban foglaltaknak megfelelően Felsőörs közigazgatási területe
fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny felszín alatti terület a 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet szerint.
A település közigazgatási területén ennek megfelelően az alábbi, a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területek helyezkednek el a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Favir.) 2. számú mellékletének besorolás alapján (Lásd TSZP dokumentáció
10. melléklet (Térképmelléklet) 17. számú térképe):
• 1a területek: „Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást
szolgáló vízkivételek - külön jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen
lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai „A”
és „B” védőterületei.”
• 1b területek: „Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a
felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.”
• 2a területek: „Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi
átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.”
A TSZP szerint az egyedi szennyvízkezelő berendezések lehetséges telepítési területei közül
kizártuk az 1a és 1b területeket. (Lásd TSZP dokumentáció 10. melléklet (Térképmelléklet)
18. és 19 számú térképe)). Tervezési területként kizárólag a 2a területeket javasoltuk.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete azonban jelen formában nem fogadta el a Hatóság által
jóvá hagyott TSZP-t. Indoklásuk a 70/2016. (06.29.) sz. kp. határozat alapján az alábbi:
amennyiben szakmailag lehetséges, a programtervezet egészüljön ki annak
meghatározásával, hogy az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítését a
programterv szerint kizáró településrészeken a kisberendezéseket milyen feltételekkel
lehetne telepíteni az ingatlantulajdonos által elvégzett továbbá szakértői vizsgálat
alapján.
Az Önkormányzat véleményezés céljából az ügyben megkereste a Hatóságot is.
A Hatóság 35700/7061-3 tájékoztatását figyelembe véve az alábbiakkal egészítjük ki a már
jóváhagyott TSZP dokumentációt ismételt jóváhagyás céljából:
A Favir. 7§ (5) bekezdése szerint:
„A vízvédelmi hatóság egy adott területen egyedi érzékenységi besorolást is megállapíthat, a
környezethasználó vagy a vízügyi igazgatóság által – a 2. számú melléklet szempontjai szerint
– végzett vagy végeztetett lokális vizsgálat alapján készített, a (4) bekezdés szerinti térképnél
részletesebb térképre támaszkodóan.”

Fentieknek értelmében az 1b besorolású területeket tekintve – amennyiben az
ingatlantulajdonos részéről igény mutatkozik rá – javasoljuk az egyedi vizsgálatokhoz, illetve
annak kimeneteléhez kötve az egyedi kisberendezések telepítésének megengedését az alábbi
feltételek szerint:
• szakértő által elvégzett, szakmailag megfelelően alátámasztott, részletes geológiai
vizsgálatok (továbbiakban: részletes vizsgálatok) az adott ingatlanra nézve;
• a részletes vizsgálatok által bizonyítani szükséges, hogy a vizsgált ingatlanon – az 1b
érzékenységi besorolás ellenére – a felszínen, illetve 10 m-en belül nem található
mészkő, vagy dolomit képződmény térképi lehatárolással, a javasolt érzékenységi
kategória megnevezésével;
• a részletes vizsgálatok által az adott ingatlanra a Hatóságnál kezdeményezni szükséges
a terület egyedi érzékenységi besorolását.
Amennyiben a fentiek értelmében a részletes vizsgálatokat lefolytatva a vizsgálatok
alapján teljesülnek a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Váltr.), a Favirbam, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben (továbbiakban Hgvr.) foglalt
feltételek, javasoljuk az 1b besorolású területekre nézve az egyedi szennyvízkezelő
berendezések létesítésének megengedését.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szennyvízkezelő berendezések építése csak a jegyző által
kiadott jogerős építési engedély birtokában kezdhető meg.
Az építési engedély 1b besorolású területen csak abban az esetben adható meg az
ingatlantulajdonos részére, amennyiben a fenti részletes vizsgálatok lefolytatásra
kerültek, illetve a Hatóság a vizsgálatok alapján a kisberendezések telepítésére nézve
MEGENGEDŐ egyedi érzékenységi besorolást állapít meg az adott területre.
Az 1a területek újra-lehatárolását azonban továbbra sem javasoljuk.
Az 1a jelű fokozottan érzékeny területek nem csak a hidrogeológiai „A” és „B”
védőterületeket, de a külső és belső védőterületeket is magába foglalják, amelyeken a házi
szennyvíz szikkasztása nem megengedett a Hgvr. alapján.
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