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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. július 27-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Víziközmű-rendszer térítésmentes átvétele 
 
Ikt. sz.: LMKOH/10480-3/2020. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A PLG Hungary Baromfitenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: átadó) Lajosmizse, külterület 0394/120. hrsz.-ú területen található 
tojásfeldolgozó üzeméhez víziközmű létrehozására irányuló beruházást végzett a Lajosmizse, 
külterület 0394/115. hrsz-ú állami tulajdont képező kivett közút területen. A beruházás során 
ívóvíz vezeték, szennyvíz leágazás és egy darab tűzoltó csap került kialakításra (előterjesztés 
2. számú melléklete). 
  
Megkeresése alapján átadó fél a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében meghatározott 
víziközmű tulajdonjogát térítésmentesen Lajosmizse Város Önkormányzata részére átruházza. 
 
Átadó fél kérelmében (amely jelen előterjesztés 1. számú melléklete) kijelentette, hogy az 
átadás kapcsán semmilyen igénye, követelése nincs, követelést a jövőben sem támaszt, nevezett 
közmű per-, teher- és igénymentes, harmadik személy joga az Önkormányzat tulajdonszerzését 
nem akadályozza, valamint tájékoztatott, hogy a Víziközművek könyveiben befejezetlen 
beruházási állományban nyilvántartott értéke  
 
ivóvíz vezeték esetében: 4.031.339, Ft, 
szennyvíz vezeték esetében: 548.535, Ft, 
összesen 4.579.874 Ft. 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) a víziközmű, 
illetve annak működtetéséhez szükséges eszközök három csoportját különbözteti meg az 
alábbiak szerint:  
a) víziközmű: olyan közcélú vízilétesítmény, amely település vagy települések közműves 
ivóvízelátását, vagy közműves szennyvízelvezetését (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz 
elvezetést is ideértve) szolgálja, és amely kizárólag az állam vagy települési önkormányzat 
tulajdonába tartozhat,  
b) rendszerfüggetlen víziközmű-elem: a víziközmű olyan nem egyedi gyártású berendezése, 
alkotórésze, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül elválasztható és a víziközmű-hálózaton 
vagy a hálózatok között szabadon áthelyezhető (pl. fogyasztásmérő berendezés, szennyvíz 
átemelő szivattyú, irányítástechnikai berendezés), és amely a víziközmű-szolgáltatás 
hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést 
kötött víziközműszolgáltató részére elidegeníthető, a víziközmű-szolgáltató tulajdonában 
állhat,  
c) víziközmű működtető eszköz: a víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai 
feltételrendszerét biztosító olyan eszköz, amely nem minősül víziközműnek, és amelyet a 
víziközmű-szolgáltató biztosít.   
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A Vksztv. 6. § (1) bekezdés szerint víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat 
tulajdonában állhat. 
 
A Vksztv. 1.§ (1) bekezdés szerint ,,e törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a 
települési önkormányzat (a továbbiakban: ellátásért felelős)”. Az 5/F. § (2) bekezédés a) pontja 
alapján ,,az infrastrukturális előfeltételek megteremtése körében az ellátásért felelős különösen 
a következő tevékenységeket végzi: víziközművet létesít és tart fenn, a nem önkormányzati 
vagy állami tulajdonban álló víziközmű tulajdonjogát megszerzi”. A (4) bekezdés szerint ezen 
feladatokat a közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó 
víziközműre nézve a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat látja el. 
 
A Vksztv. 8. § (1) bekezdés szerint ,,Az ellátásért felelőssel víziközmű-üzemeltetési 
jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellátásért 
felelős előzetes jóváhagyásával valósíthat meg. Ha a víziközmű nem állami vagy 
önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű 
üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek 
szerződést kötnek. 

(2) Az ellátásért felelős az átvételt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a létrehozott 
vízilétesítmény nem felel meg a 6. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

(3) Ha az ellátásért felelős és az érintett víziközmű-rendszerre nézve vele víziközmű 
üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó, az (1) bekezdés szerinti víziközmű 
térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános 
forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül”. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint ,,Az 
Önkormányzat számára ellenérték nélkül felajánlott 2,5 millió Ft értéket elérő vagyon 
elfogadásáról a Képviselő-testület dönt”. Az (5) bekezdés az alábbiakról rendelkezik ,,Az (1) 
és (2) bekezdés szerinti vagyon elfogadásának feltétele, hogy a) az elfogadott vagyonnal 
kapcsolatos kötelezettségek az Önkormányzat részéről teljesíthetők és b) a kötelezettség 
teljesítése likviditási problémát nem okoz és c) a költségvetésről szóló önkormányzati 
rendeletben felvállalt feladatai ellátását nem veszélyezteti”. 

 
A Lajosmizse, külterület 0394/115. hrsz.-ú területen a vízi létesítmények tulajdonjogának 
átruházása után Lajosmizse Város Önkormányzata vállalja az ügyvéd által ellenjegyzett 
földhivatali bejegyzésre alkalmas közcélú szolgalmi jogi megállapodás megkötését, a 
záradékolt változási vázrajz csatolásával, illetve a helyi közút igénybe vételével kapcsolatos 
kártalanítási megállapodás megkötését és a közcélú szolgalmi jog alapításának kérelmezését a 
vízügyi hatóságtól. A földhivatali bejegyzéshez szükséges okiratok elkészítésének, illetve az 
eljárás egyéb költségei átadó felet terhelnék. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a víziközmű-rendszer térítésmentes átvételét. 
 
A fent írtakat összefoglalva az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé. 
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Határozat-tervezet 
 

...../2020. (…..) ÖH. 
Víziközmű-rendszer térítésmentes átvétele 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a PLG Hungary 
Baromfitenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által felajánlott 
Lajosmizse, külterület 0394/115. hrsz-ú állami tulajdont képező kivett közút területen 
található víziközmű tulajdonjogát térítésmentesen átveszi. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
Polgármestert jelen határozattal érintett valamennyi eljárási cselekmény megtételére és 
a tulajdonjog átruházó szerződés aláírására. 

 

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2020. július 27. 
 
 
Lajosmizse, 2020. július 23. 
 
           Basky András sk. 
              polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. melléklete 

 


