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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Lantos László tervező (SALGÓTERV Kft.) elkészítette a város északi oldalán kialakítandó
buszöblökhöz kapcsolódó járdaépítés csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési
tervet. A tervre a szakhatósági eljárás során, a katasztrófavédelem, mint szakhatóság írta elő,
mivel vízjogi engedély köteles a csapadékvízelvezetés.
A csapadékelvezető árok egy vállalkozás tulajdonában lévő ingatlanon is áthalad. Az engedélyhez a tervező elkészítette a megállapodás-tervezetet, mely a magántulajdonos és az önkormányzat között kerül majd megkötésre.
Az elkészített tervdokumentáció alapján szükséges a vízjogi engedélyezési tervhez közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadása is.
Az előkésztett Megállapodás-tervezetet és tulajdonosi hozzájárulás tervezetét az előterjesztéshez csatolom.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján a vízelvezetéshez – mivel nem önkormányzati területen halad át a vízelvezető árok
– vízjogi engedély szükséges. A feladat elvégzésének szükségessége nem kérdőjelezhető meg.
Lantos László a munkát elvégezte, 2016. január 17-én küldte meg a munka elvégzésére szóló szerződést, teljesítésigazolást és a számlát is. A megküldött szerződés-tervezeten november 4-i dátum
szerepel, melyet a testületi jóváhagyást követően felül fogunk írni. Az elvégzett munka díja 680.000
Ft + áfa (bruttó 863.600 Ft). Az eredeti szerződésben (előzményként az előterjesztéshez csatolok) a
vízjogi engedélyezéshez szükséges tervek nem szerepelnek. A szerződés jóváhagyását követően a
fedezet biztosítása is szükséges
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. január 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése
A vízjogi engedélyek
3. § (1)10 A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket - ideértve az engedélyezési terveket (tervdokumentációt) - kell csatolni.
(1a)11 A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő szolgalom alapítása esetén a vízjogi
létesítési engedély iránti kérelemhez az (1) bekezdésben meghatározottakon túl mellékelni kell
a szolgalom ellenértékének kifizetését igazoló nyilatkozatot, melyet a nemzeti vagyonba tartozó
meder vagyonkezelője állít ki, vagy a meder vagyonkezelőjének arra vonatkozó jognyilatkozatát, hogy a szolgalmi jog ellenértéke kifizetésének igazolása nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a
jogosult részére a vízjogi létesítési engedélyt a hatóság az egyéb feltételek fennállása esetén
kiadja.
(2)12 Ha a vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítménnyel, vízimunkával érintett ingatlan nem áll az építtető tulajdonában vagy vagyonkezelésében, amennyiben a kérelem
teljesítésének egyéb feltételei fennállnak, az engedély csak az ingatlan tulajdonosának,
állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének - a tervezett vízilétesítmény tulajdonosát is
megjelölő - hozzájárulásával adható ki. E bekezdés a nemzeti vagyonba tartozó vizek
medrére nem alkalmazható.
(3)13 Nem szükséges a (2) bekezdés szerinti személy hozzájárulása, ha a közcélú
vízilétesítmény elhelyezéséhez a vízügyi hatóság külön jogszabály, valamint e rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint vízvezetési szolgalmat alapított.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (I.27.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vízjogi létesítési engedélyezéshez szükséges döntések meghozataláról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a város északi részén kialakítandó buszöblök építéséhez kapcsolódó
- Holhós és Társa Kaputechnikai Kereskedelemi és Szolgáltató Kft-vel kötendő Megállapodást és
- közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a Megállapodás és a közútkezelői, valamint tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
A Képviselő-testület a SALGÓTERV Kft-vel, a Rétság, 2. számú főközlekedési út melletti buszmegálló öbölpár csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítése engedélyezési tervének elkészítésére
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szóló Szerződést jóváhagyja. A tervezési munkák 680.000 Ft + áfa, összesen 863.600 Ft-os
költségét a 2017. évi költségvetésben biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező Szerződés aláírására.
Határidő: 2017. február 10.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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MEGÁLLAPODÁS
Vízi létesítmények üzemeltetésére
mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út
20, adószám: 15735492-2-12, statisztikai számjel: 15735492-8411-321-12, képviseli: Hegedűs
Ferenc Polgármester), mint a tervezett vízi létesítmény építésének kérelmezője (továbbiakban:
Kérelmező) és Holhósés Társa Kaputechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2651
Rétság, Szőlő u. 16., adószám: 12801578-2-12, képviseli Holhós Jánosügyvezető), mint a tervezett vízi létesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa, (továbbiakban: Ingatlantulajdonos) között, továbbiakban együtt: Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel.
PREAMBULUM
Kérelmező vízjogi létesítési engedély kérelmet (továbbiakban: Engedély) kíván benyújtani a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (1081 Budapest, Dologház u. 1.) Rétság 2 sz.
fkl út melletti buszmegálló öbölpár (55+851 és 55+969 kmsz.), leszállóperon, kamionparkoló és
hozzá kapcsolódó járdaépítés csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedély megszerzése
iránt.
A vízi létesítmény részben a Kérelmező tulajdonában és a bejegyzett jogok valamint feljegyzett
tények vonatkozásában közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint az Ingatlantulajdonos tulajdonában álló, Rétság, 12/1. hrsz-ú ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) valósulna meg.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) sz. Korm. rendelet 3. §
(2) bekezdése szerint, ha a vízjogi engedély tárgyát képező vízi létesítménnyel, vízi munkával
érintett ingatlan nem az építtető tulajdona, az engedély, amennyiben a kérelem teljesítésének
egyéb feltételei fennállnak, csak az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával, az ingatlanhasználat jogcímére, a tervezett vízi létesítmény építtetője és a földtulajdonos között létrejött – a
létesítmény tulajdonjogát is megjelölő – írásbeli megállapodásra figyelemmel adható ki.
Felek jelen Megállapodást ezen jogszabályi rendelkezésre figyelemmel, az Ingatlan használatának szabályozása és a vízi létesítmény tulajdonjogának meghatározása érdekében kötik,
azért hogy a Kérelmező az összegyűjtött csapadékvizet kiöntésmentesen elvezesse a befogadóba .
Az Ingatlan használata
1. A Felek megállapítják, hogy jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező, a
Salgóterv Kft. által 3514/3 munkaszám alatt készített vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció alapján a Kérelmező által megvalósítani kívánt vízi létesítmény részben az Ingatlantulajdonos Ingatlanán épülne meg.
2. Jelen Megállapodás aláírásával az Ingatlantulajdonos biztosítja Kérelmező javára az Ingatlan vonatkozásában a használat jogát a Megállapodás Preambulumában meghatározott területre a vízi létesítmény építése és fenntartása során,a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésétől a vízi létesítmény kivitelezésének a vízjogi létesítési engedély szerinti befejezéséig,
valamint a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem illetékes vízügyi hatósághoz történő benyújtásáig, és a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően is.
3. A beruházás megkezdésétől a befejezéséig, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követő időre az Ingatlantulajdonos térítésmentesen adja használatba a Megállapodás Preambulumában meghatározott területet, melyet a Kérelmező köteles használatra
alkalmas állapotban tartani a beruházás és a megépített vízi létesítmény fenntartása alatt.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a vízi létesítményt a Kérelmező pénzügyi lehetőségeinek
függvényében saját költségén, saját felelősségére és kockázatára valósítja meg az Engedély4
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nek megfelelően. Erre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Kérelmező a vízi létesítmény létesítésének költségeivel, illetve a Kérelmező által vállalt, vagy részére jogszabályban,
illetve hatósági határozatban előírt fenntartási feladatok teljesítésével kapcsolatos, illetve harmadik személyek vízi létesítménnyel kapcsolatos igényeivel összefüggésben az Ingatlantulajdonossal szemben semminemű igényt nem érvényesíthet.
A vízjogi létesítési engedéllyel kapcsolatos nyilatkozatok
5. Az Ingatlantulajdonos jelen megállapodás aláírásával hozzájárul a vízi létesítmény vízjogi
engedélyezési eljárásának lefolytatásához és ahhoz, hogy az Engedély kiadásra kerüljön.
6. A Kérelmező tudomásul veszi, hogy a vízi létesítmény megvalósításához szükséges munkálatokat csak az Engedély jogerőre emelkedését követően kezdheti meg és a munkálatok során
az Engedély rendelkezéseit köteles betartani.
Az építkezés idejére biztosított használat jogával kapcsolatos rendelkezések
7. A Kérelmező jogosult arra, hogy az Ingatlan területére belépjen, és az Érintett területen az
Engedély szerinti munkálatokat elvégezve megvalósítsa a vízi létesítményt. A vízi létesítmény
kivitelezésének befejezését követően a Kérelmező az érintett területről a fel nem használt építési anyagokat saját költségén köteles eltávolítani és az érintett területet rendeltetésszerű állapotba helyreállítani.
8. Kérelmező köteles a jelen Megállapodás Preambulumában meghatározott területrészt rendeltetésszerűen használni és megtéríteni minden olyan kárt az Ingatlantulajdonosnak, amely a
nem rendeltetésszerű használatból ered megfelelő jogosultsággal rendelkező kárszakértő
szakvéleménye alapján. A kárszakértéssel kapcsolatos költségek ez esettben a Kérelmezőt
terhelik.
Vegyes rendelkezések
9. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít.
10. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás bármely módosítása, kiegészítése csak
írásban érvényes.
11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
12. Jelen Megállapodás – mely mellékletek nélkül 3 számozott oldalt tartalmaz – a Felek 3 eredeti példányban írják alá. A Megállapodás 2 eredeti példánya a Kérelmezőt, 1 eredeti példánya
az Ingatlantulajdonost illeti meg.
Felek a Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírták.
Rétság, 2017. …………………..

------------------------------------------Rétság Város Önkormányzata
Hegedűs Polgármester
Kérelmező

----------------------------------------Holhós János
Ügyvezető
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Mátraszele, 2017. 01. 11.
Tárgy: Közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulás
Ikt. sz.:

SALGÓTERV Kft.
3100 Salgótarján,
Meredek út 3. VI/50.

Rétság Város Önkormányzata nevében nyilatkozom, hogy a SALGÓTERV Kft.,
Rétság, 2 sz. fkl. út melletti buszmegálló öbölpár (55+851és 55+969 kmsz.),
leszállóperon, kamionparkoló és hozzá kapcsolódó járdaépítés csapadékvíz
elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési tervéhez (MSZ: 4716) közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulásomat megadom és egyben nyilatkozom, hogy tervezett létesítményeknek az Önkormányzat lesz a kezelője.

__________________
aláírás
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