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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő
egy
vidéki
nagyváros
szennyvízhálózatának kiépítését tartalmazó,
közhiteles
nyilvántartásokban
fellelhető
dokumentumokhoz
kapcsolódóan
tett
bejelentést. Megírta, hogy álláspontja szerint a
Vízműnél fellelhető – 2004-ben, vagy azt
követően benyújtott – tervek nem felelnek meg
a ténylegesen kiépített állapotnak, így a
szennyvízrendszert
is
tartalmazó
alapnyilvántartás sem a valóságnak megfelelő
helyzetet ábrázolja, ezzel az érintett
lakosságnak téves tájékoztatást nyújtva.
Tekintettel arra, hogy a közokiratok tartalma
ellentétes a ténylegesen kialakított hálózattal,
bejelentő kéri az okiratok valótlan tartalmának
közhiteles nyilvántartásban történő kijavítását
és az illetékes szerv intézkedését a kiviteli
tervektől és engedélyektől eltérő jogsértő
állapot megszüntetésére.

Státusz
lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben megkeresett Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) a bejelentést kivizsgálta és – az általa az ügyben
megkeresett Debreceni Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) válasza
alapján – megírta, hogy a bejelentéssel érintett utcaszakasz közüzemű üzembe
helyezési okmánnyal és leltári számmal rendelkezik, míg az érintett utca további
szakaszán a szennyvízgyűjtő csatorna magántulajdonban és kezelésben van. Az
Önkormányzat a válaszleveléhez a Közszolgáltató által megküldött
helyszínrajzot is mellékelte, melyen jól láthatóak az Önkormányzat
tulajdonában, valamint a Közszolgáltató kezelésében lévő szennyvízcsatorna
vezetékek. A Közszolgáltató nyilatkozata alapján az Önkormányzat megírta azt
is, hogy a szennyvíz szakági térképmásolat, valamint az ügyben általuk korábban
nyújtott adatszolgáltatás a valóságnak megfelelő állapotot mutatja. A kivizsgálás
során a Közszolgáltató szakemberei megállapították továbbá, hogy a Barázda
utca déli végéről északi irányba induló közüzemű szennyvízcsatorna végaknája
fizikailag
nincs
összekötve
a
Csabagyöngye
utcai
közüzemű
szennyvízcsatornával, amely keleti irányba a Mezőgazdász utcai befogadó
közüzemű szennyvízgyűjtő csatornába továbbítja az arra csatlakoztatott
ingatlanok szennyvizét. A helyszíni ellenőrzés során a Barázda utcai
szennyvízcsatorna közüzemű szakasza rendben üzemelt, és eddig nem érkezett
olyan bejelentés, amely a tárgyi közüzemű szennyvízelvezető rendszer
csapadékvízzel való terheltségi zavarára utalna. Az Önkormányzat tájékoztatást
adott arról is, hogy azon felvetések, miszerint a Barázda és Csabagyöngye utcák
közüzemi szennyvízelvezető rendszerei össze lennének kötve, nem helytállók. A
vizsgált szakaszon „jogsértő állapot” hiányában a Közszolgáltatónak intézkedési
kötelezettsége nem áll fenn, álláspontjuk szerint az időszakosan jelentkező
túlterhelések az egyes ingatlantulajdonosok szabálytalan magatartásának és a
nem megfelelő csatornahasználati kultúrának lehetnek a következményei. A
szabálytalan csatornahasználat felszámolását a Közszolgáltató a rendelkezésre
álló szabad kapacitása mértékéig folyamatosan ellenőrzi, de a probléma
megszüntetése nagymértékben a tulajdonosokon múlik.

