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 Ikt.sz: LMKOH/17624-6/2020. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 6. § (1) 
bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába 
tartozhat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról szóló 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete 16.§ (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat számára ellenérték nélkül felajánlott 2,5 millió Ft értéket el nem érő 
vagyon elfogadásáról a (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve a polgármester dönt.  
A 6050 Lajosmizse, Barackvirág utca 6. szám alatt található kivett lakóház udvarhoz, 
valamint a 6050 Lajosmizse, Barackvirág utca 997/104 hrsz-ú, kivett beépítetlen területhez 
víziközmű létrehozására irányuló beruházást végeztettek a lajosmizsei Németh László utcai 
Lajosmizse, belterület 997/101 hrsz-ú, valamint a lajosmizsei Barackvirág utcai 
Lajosmizse, belterület 997/107 helyrajzi számú ingatlanokon található, önkormányzati 
tulajdonú, kivett közutak területén. A beruházás során szennyvízelvezetést szolgáló 
vezeték került kialakításra. 

Hivatkozással Juhász Zsolt, dr. Tóth Andrea és Bálint József által küldött, 2020. szeptember 
15. napján kelt megkeresésükre, melyben térítésmentes átvételre ajánlották fel a lajosmizsei 
Németh László utcai Lajosmizse, belterület 997/101 hrsz.-ú valamint a lajosmizsei 
Barackvirág utcai Lajosmizse, belterület 997/107 helyrajzi számú ingatlanokon található, 
önkormányzati tulajdonú, kivett közutak területén létrehozott víziközműveket az alábbi 
döntést hoztam:  

Fenti rendelkezések figyelembevételével a tárgyi víziközműveket az Önkormányzat 
térítésmentes átadás-átvétel jogcímén tulajdonba vette az alábbi bekerülési (nettó) 
értéken: 

Víziközmű elemek 

    Lajosmizse, Németh László utca (997/101 hrsz) és Barackvirág utca (997/107 hrsz) 
 

    s.sz. tétel Összes anyag Összes díj 
  Szennyvíz vezeték aknákkal 132 000 Ft 118 000 Ft 
1. Gerincvezeték DN 200; 79,4 m     
2. Bekötővezeték DN 160; 5,9 m     
3. NA800 előregyártott vasbeton akna D400 fedlappal; 1 db     
4. NA400 előregyártott műanyag akna D400 fedlappal; 1 db     
  Szennyvíz vezeték aknákkal összesen: 250 000 Ft 

    5. Tervezési díj: 130 000 Ft 

      Mindösszesen: 380 000 Ft 
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Az átadás-átvételről a megállapodást 2020.09.18.-án megkötöttük. A Bácsvíz Zrt. 2020.09.18-
án történt műszaki átadás-átvétel során a megvalósult beruházást üzembe helyezte. 
 
A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását.  
 

Határozat-tervezet 
…../2020. (……) ÖH 
Tájékoztató víziközművek átvételéről 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 997/101 hrsz-ú, valamint 997/107 
hrsz-ú kivett közutak területén létesített víziközművek (szennyvíz csatorna) átvételéről  szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 15. 
 
Lajosmizse, 2020.október 8. 
 Basky András sk. 
 polgármester 


