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A Képviselő testület a 2018. május 30. napján tartott ülésén a 101/2018. (V.30.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy megállapodást köt Nagytarcsa Község Önkormányzatával és 
Kerepes Város Önkormányzatával a Nagytarcsát Kistarcsával összekötő vezeték felújítási 
munkálatainak elvégzésével kapcsolatos feladatok megosztására, a kapcsolódó költségek 
viselésére, valamint a tulajdonjogi kérdések rendezésére vonatkozóan. A megállapodás 
megkötésének feltétele az volt, hogy a DPMV Zrt. előzetesen garantálja, hogy a vezeték 
felújítás Kistarcsán nem okoz vízhiányt. A fentiek mellett a 102/2018. (V.30.) számú 
határozatában a Képviselő-testület úgy határozott, hogy elviekben támogatja a DPMV Zrt.-t a 
Nagytarcsai úti ágról való vízlekötés tervezésének elindításában, azzal, hogy mindez nem 
jelenthet Kistarcsának költségeket és nem okozhat üzemeltetési hátrányokat.  A fenti 
határozatok meghozatalára azért került sor, mert a DPMV Zrt. és Nagytarcsa Község 
Önkormányzata jelezte Kistarcsa Város Önkormányzata felé, hogy a Nagytarcsa Község 
területén fellépő vízhiány miatt vízpótlás szükséges Nagytarcsa számára. A hivatkozott 
megállapodás aláírására azonban végül nem került sor, egyrészről mivel nem érkezett meg a 
DPMV Zrt. nyilatkozata, amelyben garantálja, hogy a munkálat Kistarcsa területén nem okoz 
vízhiányt, másrészről, mivel időközben kiderült, hogy a helyzet nem a régi, meglévő vezeték 
felújításával, hanem új ivóvízvezeték kiépítésével oldható meg.  
 
A DPMV Zrt. a fentiekre tekintettel új kérelmet nyújtott be, amelyben a kivitelezéshez 
szükséges vízjogi létesítési engedély kiadásához kérte a Kistarcsa 0260/66 hrsz.-ú, illetve a 
Kistarcsa 0264 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében Kistarcsa Város Önkormányzat tulajdonosi és 
közútkezelői hozzájárulását, egyben mellékelte a létesítési engedélyezési terv vonatkozó 
részeit. A megkeresést és a megküldött engedélyezési tervdokumentációt az előterjesztés  
1. számú mellékleteként csatolom. A megkeresésben nyilatkozattétel történik arra 
vonatkozóan, hogy a tervezett új ivóvíz átadási pont a korábban meglévő ivóvíz átadási 
ponttal együttes üzemeltetés során sem veszélyezteti a Kerepes-Kistarcsa ivóvízellátó 
rendszer üzemeltetését. Az ivóvízátadás Nagytarcsa irányába hiteles vízmérőn keresztül 
történne a jelenleg is alkalmazott elszámolási módot alkalmazva, azaz a DPMV Zrt. továbbra 
is a Fővárostól vásárolt víz árán szolgáltatna ivóvizet Nagytarcsa irányába.  
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Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervében szerepeltette a vízvezeték létesítési munkálatokat és azok költségét. 

 
A fentiek alapján megállapítható, hogy javasolt a korábbi, már okafogyott határozatokat 
visszavonni, és az új ivóvízvezeték létesítéséhez ugyanolyan feltételekkel hozzájárulni, mint 
amilyen feltételeket az Önkormányzat a 101/2018. (V.30.) számú határozatával jóváhagyott 
megállapodásban is kikötött volna. Ezen feltételeket javasolt tulajdonosi hozzájárulásban, 
egyoldalúan megszabni, mivel a tulajdonosi hozzájárulásban rögzített feltételeket az 
engedélyező vízügyi hatóság várhatóan beépíti majd a saját határozatába is, így azok hatósági 
határozat által is kikényszeríthető feltételekké válnak.  
 
Ezen feltételek az alábbiak: 
 

- A munkálatok végzéséhez szükséges vízjogi létesítési engedély beszerzése érdekében 
Nagytarcsa Község Önkormányzatának szükséges eljárnia, amely eljárás 
lebonyolításával a DPMV Zrt.-t, vagy más személyt/szervezetet is megbízhat, 
 

- a munkálatok a vízjogi létesítési engedély véglegessé válását követően kezdhetőek 
meg, és a munkálatok során a vízjogi létesítési engedély rendelkezéseit be kell tartani,  
 

- mivel a vezeték nemcsak a Kistarcsa Város Önkormányzata tulajdonában álló 
ingatlanokon helyezkedik majd el, így a vezeték létesítésének megvalósításához 
szükséges, hogy az érintett egyéb ingatlanok mindenkori birtokosai által biztosítandó 
szolgalmi jog kerüljön alapításra. A szolgalmi jogok alapításával kapcsolatos 
ügyintézést Nagytarcsa Község Önkormányzata köteles lebonyolítani, és a 
Nagytarcsai Önkormányzat köteles a szolgalmi jogok alapításával kapcsolatos minden 
költséget is megtéríteni, ide értve, de nem kizárólag az esetlegesen megfizetendő 
kártalanítási összegeket, igazgatási-szolgáltatási díjakat, és vázrajz készítési díjakat is. 
Tekintettel arra, hogy a vezeték Kistarcsa Város közigazgatási területén helyezkedik 
el, ezért a szolgalmi jogokat Kistarcsa Város Önkormányzata javára kell megalapítani, 
 

- A vezeték létesítését Nagytarcsa Község Önkormányzatának a saját költségére és 
kockázatára kell megvalósítania, a megvalósítást követően a munkaterületet 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaszolgáltatni, és meg kell 
téríteni minden olyan kárt Kistarcsa Város Önkormányzata számára, amely a Kistarcsa 
Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok nem rendeltetésszerű használatból 
ered, 

 
- A vezeték létesítés megvalósítását követően az új vezetékszakasz Kistarcsa Város 

Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata 50-50%-os tulajdonába kell 
kerüljön a vezeték értékének megjelölése és a megjelölt érték hitelt érdemlő 
alátámasztása mellett, azzal, hogy a tulajdonba kerülést követően a két önkormányzat 
az új vezetékszakaszt a DPMV Zrt. útján üzemelteti majd, 
 

- Nagytarcsa Község Önkormányzata köteles eljárni a vonatkozó vízjogi üzemeltetési 
engedély beszerzése iránt, és az ezzel kapcsolatos költségeket is Nagytarcsa Község 
Önkormányzata köteles viselni.  
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A tulajdonosi hozzájárulás kiadására a polgármester a Kistarcsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének 16) pontja értelmében hatáskörrel 
rendelkezik, így annak Képviselő-testületi jóváhagyása nem szükséges. 
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 101/2018. (V.30.) 
számú és a 102/2018. (V.30.) számú határozatait, és felkéri a polgármestert, hogy a 
Nagytarcsa és Kistarcsa között építendő ivóvíz vezeték létesítéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulást a DPMV Zrt. számára adja ki. A Képviselő-testület 
felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a fenti ivóvízvezeték létesítés 
megvalósításához szükséges szolgalmi jogi alapításokra vonatkozó megállapodásokat 
aláírja. 
 

Határidő: azonnal,  
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester   

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

 

Kistarcsa, 2019. április 24. 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
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