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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2015. szeptember 24-i ülésére 
 
Tárgy:  Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása 
 
Ikt.sz: LMKOH/697/35/2015. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése címő, DAOP-5.2.1/A-11-2011-
0015 azonosító számú pályázatból megvalósult belvízvédelmi rendszer üzemeltetési 
engedélyében határidıhöz kötött kötelezettsége van önkormányzatunknak. 

A Lajosmizse, belterület 2062. hrsz. (Kossuth Lajos utca); 1004/3. hrsz. (Dózsa 
György út); 23 hrsz. (Ceglédi út) alatti, Magyar Állam tulajdonát képezı ingatlanok 
vonatkozásában a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 20. § (1) bekezdése 
alapján a közcélú szolgalmi jog alapításához változási vázrajz és a szolgalmi jog bejegyzésére 
vonatkozó kérelem benyújtása szükséges. 

 
A fenti pályázathoz kapcsolódóan 2011. november 15-én megkötésre kerültek a KKK 

és az önkormányzat között azon megállapodások, melyek szerint a pályázó által 
megvalósítani kívánt vízilétesítmények részben a Magyar Állam tulajdonában és a 
vagyonkezelı vagyonkezelésében álló Lajosmizse 23; 1004/3 és 2062 hrsz.-ú ingatlanokon 
épülne meg. Ezen megállapodások 1.6. pontja rögzíti, hogy „a Felek külön megállapodásban 
rendelkeznek az Állami Ingatlant érintı vezetékjog Önkormányzat javára, az MNV Zrt. 
részére kártalanítás fizetése ellenében történı alapításáról”. Rendelkezik továbbá arról is, 
hogy „a bejegyzéssel kapcsolatosan felmerülı költségek kizárólagosan az Önkormányzatot 
terhelik”. 

A változási vázrajz elkészült és tekintettel az idı rövidségére a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központtal (továbbiakban: KKK) is megkötésre került a szerzıdés a vízvezetési 
szolgalmi jog alapítására vonatkozóan 2015. augusztus 18-án, mely az elıterjesztés 
mellékletét képezi. 

 
A szolgalmi jog bejegyzése elıtt a Magyar Állam részére az érintett terültek kapcsán a 

fentiekben említetteknek megfelelıen kártalanítást kell fizetnie az önkormányzatnak, melynek 
költsége 643.382.- forint. Ennek fedezete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai címő táblázat 1.3 Dologi 
kiadások sorának terhére biztosított. 

 
A KKK a következıkben bejegyzési engedélyt bocsát ki, mely arra jogosítja 

önkormányzatunkat, hogy a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön az ingatlan-
nyilvántartásban a területileg illetékes földhivatal által. 

 
A fentiekben leírt ügymenet további intézéséhez szükséges a T. Képviselı-testület 

felhatalmazása részemre, továbbá a kérem rendelkezzen arról is a Képviselı-testület, hogy a 
továbbiakban felmerülı költségek is a Dologi sor terhére biztosított. 

 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 
... /2015.(...) ÖH 
Felhatalmazás a belvízvédelmi rendszer 
fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárásához 

 
 Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 azonosító számú, 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázat kapcsán 
a Magyar Állam tulajdonát képzı területekre vonatkozóan a vízvezetési 
szolgalmi jog bejegyzésében eljárjon. ( Valamennyi szükséges dokumentum 
aláírása, benyújtása, a vonatkozó nyilatkozatok megtétele.)  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja - az 
elıterjesztés mellékletét képezı - polgármester által 2015. augusztus 18-án 
kötött megállapodást.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
határozat 2) pontjában foglalt megállapodásban szereplı 643.382.- Ft 
kártalanítási összeg fedezete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai” tábla 
1.3. sorában szereplı Dologi kiadások sor terhére biztosított.  

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzéséhez kapcsolódó, 
továbbiakban felmerülı költségeket is Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. 
évi kiadásai” tábla 1.3. sorában szereplı Dologi kiadások sor terhére biztosítsa.  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 

 
 
 
Lajosmizse, 2015. szeptember 14. 
 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
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