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Tisztelt Elnök Asszony !

A házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési é s

gazdasági miniszterhez „Teljessé válhat-e a csatornahálózat Fonyódon?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzat i

Társulás elkészítette és előzetes egyeztetésre benyújtotta az illetékes hatósághoz a dé l

Balatoni települések szennyvízkezelése című projektet elvi vízjogi engedélyeztetésére . A

benyújtott tervben azonban Fonyód várost tekintve nem szerepelnek az alábbi utcák ,

útszakaszok :

Hunyadi János utca, Komlói utca vége, Fecske utca, Gólya utca, Pacsirta utca, Dióshegy i

utca, Érsekújvár utca, Borszék utca, Csutorás László utca, Várhegy utca— a Kisfaludy utcátó l

délre —, Kisfaludy köz .

Érdeklődésre azt a tájékoztatást kaptuk, hogy csak azok az utcák kerültek be a

tervekbe, ahol jellemz ően lakóingatlanok vannak, a Nemzeti Fejlesztési Ügynöksé g

iránymutatása alapján .

A Balaton törvény előírja — különösen a Balaton kiemelt vízminőség védelme miatt —,

hogy többek között Fonyód városban csak a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való ráköté s

esetén adható ki építési engedély . Amennyiben a fenti utcák, útszakaszok nem kerülnek be a

csatornázandó utcák közé, elveszik a lehetőséget az ingatlan tulajdonosoktól, hogy



építkezzenek. Ráadásul olyan utcák, útszakaszok maradnak ki a projektb ől, amelyek a

jóváhagyott Település Rendezési Terv szerint lakóingatlan övezeti besorolásban vannak.

Fonyód Város Önkormányzata azzal a szándékkal lépett be 2005-ben a társulásba,

hogy a projekt keretében a város valamennyi utcája – amely jelenleg csatornázatlan –

csatornázva lesz, s ezek az utcák lakóterületi utcák .

Kérdeztem tehát miniszter urat :

Lát-e lehetőséget arra, hogy az érintett utcák bekerüljenek a programba? Nem sérül-e az

érintett utcákban lakók joga, ha ők kimaradnak a programból, ezáltal lakóingatlanaik nyilvá n

értéktelenebbé válnak? Nem sérül-e a Balaton azáltal, hogy ezekben az utcákban nem les z

csatorna?

Somogyvár, 2008 . október 6 .

Várom megtisztel ő válaszát .

M~ ófig József Attila
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