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ELŐTERJESZTÉS 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére 

 
Hiv. szám: 4631/2013.  Tárgy:  Javaslat a Dunavarsány Ipari Park 

Kft. részére vízellátás és szennyvízelvezetés 
építéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dunavarsányi Ipari Park Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) kérelmében előadta, 

hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 5022 helyrajzi számú utat érintő, a Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF 4014-4/2011. számon kiadott 
vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbításához a tulajdonosi hozzájárulásunkat megadjuk (1. 
számú melléklet). 
 

A vízjogi létesítési engedély az Ipari Park területén végzendő munkáktól - a II. ütemben 
megvalósuló vízellátó- és szennyvízelvezető rendszer bővítéséről - szól. Kérelméhez csatolta a Közép-
Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF 4014-4/2011. 
számon kiadott vízjogi létesítési engedélyét (2. számú melléklet).  
 

Dunavarsány Város Építési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IX. 11.) számú Önkormányzati 
rendelete alapján az érintett út a KÖu övezetbe, azaz közlekedési területbe tartozik.  

 
A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket. 

 
Határozati javaslat: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) az Dunavarsányi Ipari Park Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) kérelmére, 
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti KTVF 
4014-4/2011. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbításához a 
tulajdonosi hozzájárulást megadja az 5022 helyrajzi számú közútra vonatkozóan. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására és az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:   Cséfalvayné Hegyes Barbara műszaki ügyintéző 

1 
 

mailto:titkarsag@dunavarsany.hu
http://www.dunavarsany.hu/


 
Dunavarsány, 2013. november 7. 
 
 
 

Bóna Zoltán 
polgármester 
 
 

Az előterjesztés törvényes:  
 
 

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző 
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