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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. június 20-i ülésére 
 

Tárgy: Csatornakezelői hozzájárulás megadása a 0401/75 és 0401/73 hrsz-ú ingatlanokon tervezett tó 
bővítéshez 

 

Ikt.sz: LMKOH/4160/5/2019 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület számára ismert, hogy a Pozsár-tó üzemeltetői a tóegység bővítését 
tervezik. A bővítéshez a 0401/5 helyrajzi számú, egykori ún. szennyvíz tó 3,5 ha területét 
kérték megvételre az önkormányzattól. A képviselő-testület ezt a területrészt forgalomképes 
vagyonná nyilvánította, a telekalakítás megtörtént, az árverés kiírásra került, amely árverésen 
Telek Gyula és Tóth János közös ajánlattevők ajánlata nyert. Az ingatlan elidegenítésének 
folyamata jelenleg (a termőföld művelési ág miatt) kifüggesztési szakaszban van. 

Időközben rendezésre került az ún. XX/d jelű belvízelvezető csatorna nyomvonalának 
jogi helyzete is, amely témát szintén tárgyalta a képviselő-testület. Ez a csatorna a 
szennyvíztelepről kikerülő tisztított vizet vezeti el. Ezen a vízen kívül a csatornába kerül a 900 
m-rel távolabb lévő műtárgynál (11+523 csatorna km szelvény) a Pozsár-tóból jelenleg is a 
tóból levezetésre kerülő többlet víz. 
 

A kérelmező Németh Lóránt vízügyi tervező Telek Gyula és Tóth János képviseletében 
kér a tóegység bővítéséhez csatornakezelői hozzájárulást. 
 

A tóegység jelenleg mintegy 3,5~4,0 ha felszínű. A tervezett bővítés ~ 5,0 ha felületű. 
A kérelem szerint a tó jelenlegi és tervezett vízbázisa a Magyarvíz Kft. telephelyéről zárt 
vezetéken ide vezetett „hulladék” (tisztított csapadék, mosó- és kidobott nyers-) vízre 
támaszkodik. 

A XX/d jelű csatorna vízmennyisége a szennyvíztelep tisztított vizéből és a tóból 
elvezetett, de az ásványvízüzem területéről származó vizek elvezetéséből adódik. A csatorna a 
70-es években épült ki a Lajosmizse területén lévő szikes tóláncolatok nyugati (DVCS-Duna) 
irányú levezetésére, azonban jelenleg belvízlevezető funkciója nincs, a város területéről belvíz 
belevezetése nem történik.  

A csatorna önkormányzati kezelésű és üzemeltetésű, azaz a tisztítási feladatokat az 
önkormányzatnak kell ellátnia. Ugyanakkor a fentiek szerint két fő használó vízének 
elvezetésére szolgál (a részben önkormányzati tulajdonú) Bácsvíz üzemeltetésében működő 
szennyvíztelep és a tó révén az ásványvízüzem vizét szállítja el a Lajosmizse közigazgatási 
területén. (Az ásványvízüzem vízjogi engedélye azon alapul, hogy a „hulladék” vizet a tóba 
vezet/het/i. A jogviszony tehát közvetett módon lép fel: az ásványvíz üzemnek nincs közvetlen 
hozzájárulása a vizek csatornába vezetéséhez, hanem a tó a korábbi létesítésekor kapott és 
most, a bővítésekor kap/hat/ hozzájárulást a döntően az üzemből származó vizeinek 
elvezetéséhez. Vagyis: az ásványvíz üzem a tó üzemeltetőjével áll jogi kapcsolatban a tó 
mindenkori üzemeltetője pedig a csatorna kezelőjével, azaz az önkormányzattal.) 

Tekintettel arra, hogy a csatorna üzemeltetője az önkormányzat, így a tisztítási, kotrási 
feladatok és annak költségei itt jelentkeznek; azonban a csatorna használója, azaz 
haszonélvezője a Bácsvíz, illetve tó üzemeltetője (áttételesen az ásványvíz üzem). Javaslom, 
hogy a jövőben ezzel kapcsolatban felmerülő fenntartási költségeket a csatorna tényleges 
használói viseljék, vagyis a hozzájárulás megadásának feltételéül javaslom egy előzetesen 
becsült fenntartási költség kiterhelését a kérelmező(k)re, az általa igénybevett szakasz 
tekintetében, vagyis a tó kifolyási pontjától a város igazgatási határáig. 

A korábbi években a csatorna a Dunavecsei Vízgazdálkodási Társulat kezelésében volt, 
illetve a korábbi években, a szennyvízhálózat bővítése előtt a csatorna jellemzően nem igényelt 
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tényleges karbantartást, így nincs konkrét kimutatás a kezelési költségekről. Emiatt javaslom, 
hogy a megállapított feltételek felülvizsgálatának a lehetősége kerüljön bele a megállapodásba. 
 

Az előterjesztés melléklete a kérelemhez csatolt vízjogi engedélykérelem dokumentáció 
releváns részei. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

 
 

Határozat-tervezet 
...../2019. (…..) ÖH. 
Csatornakezelői hozzájárulás megadása a 0401/75 és 0401/73 hrsz-ú ingatlanokon tervezett tó 
bővítéshez 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a XX/d jelű csatorna 
(vagyon)kezelője hozzájárulását adja a 0401/75 és 0401/73 helyrajzi számú ingatlanokon 
tervezett Pozsár-halastó bővítéshez, a bővítés követően a tóegység  benyújtott engedélyes terv 
szerinti elfolyó vizeinek befogadásához. 
 
2. Az 1. pont szerinti hozzájárulás megadásának feltétele a Pozsár tó kifolyó műtárgyától 
(11+523 csatorna km. szelvény) a város közigazgatási határáig (Kónya dűlő) ténylegesen 
felmerülő csatornakezelési költségek ……………. %-ának megfizetése csatorna fenntartási 
hozzájárulás címén a Kérelmezők részéről az Önkormányzat által kiállított számla alapján, 8 
napon belül. 
 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
határozat 1-2 pontjait tartalmazó megállapodás aláírására a kérelmezőkkel. 
 
4. Jelen határozat 1. pontja érvényességének feltétele a 3. pont szerinti megállapodás aláírása a 
felek által. Hatályosulásának napja a megállapodás aláírásának napja. 
 

Határidő: 2019. június 20. 
 Felelős: Képviselő-testület 

 
 

 
Lajosmizse, 2019. június 20. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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1. melléklet 
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