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Tárgy: Javaslat Solymár 3783/4 hrsz alatt tervezett acélszerkezet gyártó üzem vagyönkezelői
kérelemének elbírálására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr. Horti Istvánjegyző

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztésscl kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyflt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Juhász Norbert "KÖRNYEZETTERV 2004" Bt. - DAVIÉP Kft. Cím 6500 Baja, Rókus u.
13/B. a és Szijjártó Bence a Lat-Gép Kft közmű szakági fömémöke megkereste
önkormányzatunkat az alábbi kérelemmel:

" Telefonon történt beszélgetésűnh-e hívatkozva ezúton küldöm meg Onnek a Solymár 3783/4
hrsz alatt tervezett acélszerkezet gyártó íizem előzetes közmű terveit.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlan előtt műszakilag nem áll rendelkezésre
csatornahálózat, így az ingatlan szennyvízelvezetését egy tisztító berendezéssel kívánjuk
megoldani, az íngatlanon keletkező csapadékvizeket összegyűjtve és tisztítva külön hálózaton
keresztül az Önök kezelésében lévő patakba juttatnánk be, a bevezetni kívánt vizek a hatályos
jogszabályok által előírt paramétereknek megfelelnek. Fentiek alapján kérnénk
vagyonkezelői/mederkezelői hozzájárulásuk kiadását ügyfelűnk részére, melyet a vízjogi
engedétykérelem mellékleteként csatolni tud a hatóságnak.

Ezúton kérnénk, hogy az előzetes tervek átnézését követően egy személyes konzultációt is
biztosítani szíveskedjenek számunkra az esetleges pontosítások, módosítások és egyéb
észrevételekfigyelembevétele érdekében, ajövő hétfolyamán. "

A kérelmezőkkel Antonovits Bence KTRB eüiökkel közösen tárgyalást folytattatunk,
meghallgattuk érveiket és áttanuünányoztuk a benyújtott tervdokumentációt és arra a
megállapításra jutottunk, hogy a vállalt kibocsátási érték változó vízhozamra készült és a
befogadó esetében előírtnál szigorúbb határértékeket vállaltak. Mindezt két külső szakértő is
véleményezte és mmdkét szakértő azt állapította meg, hogy kizárólag tisztított kommunális
szennyvizet bocsátanak ki, ezért megfelelő monitorozás mellett ez nem jelent jelentös
kömyezeti kockázatot. Ajelenlegi hozzájárulás kizárólag erre az üzemre, erre a tevékenységre
és legfeljebb öt évre érvényes. A cég a hatóságilag kötelezö havi rendszerességű akkreditált
mintavételen felül nyitott az Önkonnányzat kérésére további mintavétel elvégzésére és mérési
adatok szolgáltatására.

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az építkezéssel érintett pilisborosjenői
lakók megkerestek a szabályozási terv és az engedélyezéssel kapcsolatos aggodalmaikkal.

Az énntettek által felvetett kérdésesekkel meg kívánom keresni Dr. Szente Kálmán
polgármestert, melyhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

A fentiek alapján, kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozatijavaslat elfogadását.

Pilisborosjenő, 2022. január 17
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PUisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testűlete

1) Juhász Norbert "KORNYEZETTERV 2004" Bt. - DAVIÉP Kft. Cím 6500 Baja, Rókus u.
13/B. a és Szijjártó Bence a Lat-Gép Kft közmű szakági főmémök kérésre, a Solymár
3783/4 hrsz alatt tervezett acélszerkezet gyártó üzem részére a
vagyonkezelői/mederkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek mellett megadja:
a) A jelenlegi hozzájárulás kizárólag erre az üzemre, kérelembe foglalt a tevékenységre

és legfeljebb öt évre érvényes.
b) A havi rendszerességgel elöírt akkreditált méréseket a bebocsátási pont felett és alatt is

elvégzi, az Onkonnányzatnak folyamatosan - a laboreredmények kézhezvételétől
számított 3 napon belül - a laborjegyzőkönyveket megküldi.

c) Szúrópróbaszerű mintavétel lehetöségét és ennek fedezetét biztosítja - évente
legfeljebb négy alkalommal - az Önkormányzat által felkért szakértők részére.

2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgyaljon a Solymár 3783/4 hrsz alatt tervezett
acélszerkezet gyártó üzem megvalósításának feltételeiről, különösen arról, hogy
a) Mikor készült a területre vonatkozó szabályozási terv és milyen övezetbe sorolta a

Solymár 3783/4 hrsz-u ingatlant?
b) Milyen beépítési feltételek vonatkoznak a területre?
c) Milyen módon valósult meg a szomszédos Pilisborosjenöi ingatlantulajdonosok

bevonása?

d) Rendelkezik-e az épülő építmény építési engedéllyel és
e) Milyen módon valósult meg a szomszédos Pilisborosjenői ingatlantulajdonosok

bevonása az engedélyezési eljárásba?

3) Felkéri a Polgármestert, hogy a következő ülésen tájékoztassa a Képviselö-testületet a
tárgyalás eredményéről.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2022. január 31




