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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 25-i ülésére 
 

Tárgy: „Kistarcsa, Ifjúság tér 357/1 helyrajzi számon található fúrt kút üzemeltetésbe 
adása a Kistarcsai Közterület-fenntartó Nonprofit Kft. részére” 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat tulajdonát képezi a 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. szám alatti, 
357/1 hrsz.-ú területen lévő fúrt kút (a továbbiakban: „Kút”), amely a tér locsolását látja el, 
lakossági vízellátást nem biztosít. A Kútra vonatkozó üzemeltetési engedélyt a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. augusztus 2-án állította ki az időközben, 2017. június 
30. napján jogutód nélkül megszűnt Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár (2143 
Kistarcsa, Szabadság út 48.) számára. Ezt követően az Önkormányzat, mint a víziközmű 
szolgáltatás tekintetében ellátásért felelősnek minősülő tulajdonos önkormányzat, és mint 
vízhasználó látta el az üzemeltetési feladatokat, mint például - a Városi Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár megszűnése és 2018. december 31. közötti időszakra esedékes – 
vízkészletjárulékfizetési kötelezettség teljesítését.  
 
A városüzemeltetési feladatokat Kistarcsa Város területén a Kistarcsai Közterület-fenntartó 
Kft. (a továbbiakban: Társaság) látja el, ennek megfelelően a Társaság végzi az Ifjúság tér 
területén a locsolási feladatokat is, melyhez a Kútból biztosítja a szükséges vízmennyiséget.  
Fentiek alapján javasolt a Kút üzemeltetésbe adása a Társaság részére. 
 
A Kút átadását követően a Társaság minősül vízhasználónak, így ezen időponttól teljeskörűen 
ő látja el a Kúttal kapcsolatos üzemeltetési feladatokat, és a jogszabályok által előírt, illetve az 
illetékes vízügyi hatóság, vagy az Önkormányzat által meghatározott kötelezettségek 
teljesítését. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

 



 

 

 
Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsa, Ifjúság tér 357/1 
helyrajzi számon található fúrt kút üzemeltetésével a Kistarcsai Közterület-fenntartó 
Kft.-t bízza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadásra vonatkozó 
üzemeltetési szerződést a Kft.-vel megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2019. szeptember 10. 
 
  
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


