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6. számú előterjesztés Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2020. november 19. 
 

 
Tárgy: Hozzájárulás a 0404/1 hrsz-ú út területe alatti vezeték elhelyezéséhez, 
 hozzájárulás halnevelő telep tisztított technológiai szennyvízének a XX/d jelű csatornába 

vezetéséhez 
 
 
 
Iktatószám: LMKOH/20965/2/2020. 
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján a 
veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi 
törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést 
is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem 
a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület 
valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

 

A Sheatfish Zrt (8623 Balatonföldvár, Arany János u. 4, képviseletében: Halasi Mária ügyvezető) 
és Németh Lóránt (6086 Szalkszentmárton, Sas u. 10) vezető tervező technológiai leírás 
csatolásával Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonosi, illetve tulajdonosi és 
csatornakezelői hozzájárulását kérte 

- a lajosmizsei 0404/1 helyrajzi számú közút alá DN75 KPE nyomott szennyvízvezeték 
elhelyezéséhez, vezetékjogi szolgalmi jog bejegyzéséhez; 

- a lajosmizsei 0407/163 helyrajzi számú ingatlanon futó XX/d jelű csatornába használt víz 
bevezetéséhez. 

A kérelmet és a technológia tervezett leírását az 1. melléklet tartalmazza.  
 
A XX/d jelű csatorna vízmennyisége a városi szennyvíztelep tisztított vizéből és a Pozsár 
tórendszerből elvezetett, de eredetileg a Magyarvíz Kft. ásványvízüzemének területéről származó 
vizek elvezetéséből adódik. A csatorna a 70-es években épült ki a Lajosmizse területén lévő szikes 
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tóláncolatok nyugati (DVCS-Duna) irányú levezetésére, azonban jelenleg belvízlevezető 
funkciója nincs, a város területéről belvíz belevezetése nem történik. 
 
A jelen kérelem szerinti vízmennyiség 90 m3/nap, jellemzően egyenletes eloszlásban. A kérelem 
szerint az élővíznek minősülő csatornába csak a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
feltételeinek megfelelő minőségű víz vezethető, amit a kérelmező önellenőrzéssel ellenőriz. A víz 
bevezetése hatósági engedélyhez kötött, amire az engedélyt a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatalnál lefolytatandó vízjogi engedélyezési eljárás során kaphat a kérelmező. A 
hozzájárulásokat ezen eljáráshoz kérik. 
 
A hozzájárulás megadásához a korábbi eljárás szerinti gyakorlat a javasolt, megállapodás 
megkötése a fenntartási, üzemeltetési költségek viselésének kötelezettségével és a korábbi 
szerződés szerinti egyéb feltételekkel. A költséghányad meghatározásánál 10 % viselése javasolt. 
A megállapodás részleteinél a korábbi, Pozsár-tó ügynél alkalmazottak az irányadók. 
 
A kérelmet érintő egyéb körülmények: 
A 0404/1 helyrajzi számú út ingatlan-nyilvántartás szerinti nyomvonala jelenleg nem egyezik meg 
a természetbeli állapottal. Jelenleg folyamatban van a jogi állapot természetbeli állapothoz való 
igazítása: a telekalakítási változási vázrajz elkészült, a telekalakítási kérelem a napokban 
benyújtásra kerül a Földhivatalhoz. Az út alá elhelyezni tervezett vezeték nyomvonalát a 
természetbeli, korrigált állapot szerint kell kijelölni, figyelembe véve a közelmúltban elkészült 
burkolati stabilizálást, annak maradéktalan helyreállítását.  
 
A kérelem a 0407/163 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan is kéri a tulajdonosi hozzájárulás 
megadását, azonban az az ingatlan nem önkormányzati tulajdon. Ennek tényéről tájékoztatni kell 
a kérelmezőket. 
 
Lajosmizse, 2020. november 18. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-étől.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként –a 
Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „Hozzájárulás a 0404/1 hrsz-ú út területe 
alatti vezeték elhelyezéséhez és hozzájárulás halnevelő telep tisztított technológiai 
szennyvízének a XX/d jelű csatornába vezetéséhez” tárgykörökben az alábbi határozatot 
hozom: 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármesterként,  

1. mint a XX/d jelű csatorna (vagyon)kezelője hozzájárulást adok a 0399/33 helyrajzi számú 
ingatlanon tervezett halnevelő telep létesítéséhez, benyújtott technológiai terv szerinti elfolyó 
tisztított szennyvizének XX/d jelű csatornába való befogadásához. 

2. mint a 0404/1 helyrajzi számú út kezelője és tulajdonosa hozzájárulást adok a 0399/33 
helyrajzi számú ingatlanon tervezett halnevelő telephez szükséges nyomott szennyvízvezeték 
0404/1 hrsz-ú úton való kiépítéséhez, a vízvezeték szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez. A vezeték kiépítése és a szolgalmi jog bejegyzése az út korrigált nyomvonalán 
történhet meg. A vezetékjog bejegyzéséhez kapcsolódó összes költséget a kérelmező viseli. 

3. Az 1. pont szerinti hozzájárulás megadásának feltétele a tervezett műtárgytól (~11+499 
csatorna km. szelvény) a város közigazgatási határáig (Kónya dűlő) ténylegesen felmerülő 
csatornakezelési költségek 10 %-ának megfizetése csatorna fenntartási hozzájárulás címén a 
Kérelmező részéről az Önkormányzat által kiállított számla alapján, 8 napon belül. 

4. Jelen határozat 1. pontja érvényességének feltétele a 3. pont szerinti megállapodás aláírása 
a felek által. Hatályosulásának napja a megállapodás aláírásának napja. A megállapodás a 
határozat elválaszthatatlan részét képezi. 

Felelős: polgármester  
Határidő: 2020. november 19. 

Lajosmizse, 2019. november 19. ……..óra   
        Basky András 

                       polgármester 
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1. melléklet 
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