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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa

dunavarsan . hu

3 24/521-040, 24/521-041, Fax:24/521-056
www. dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
Hiv. szám: DV/2734-2/2021.

Tárgy: Javaslat a 894/4 és 894/5 hrsz-ú ingatlanok
vízellátását
és
szennyvízelvezetését
víziközmű hálózat tulajdonba vételére

biztosító

Tjsztelt Képviselő-testület!

A Logic Epi'tő Kft. beruházó (2336 Dunavarsány, Hun utca 6. ) (a továbbiakban: Tulajdonos)

kérelmezte a jelenleg tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz viziközmii Dunavarsány Város
Onkormányzatánaktéritésmentes tulajdonba adását. Tulajdonos a vagyon átadásáliozbenyújtotta a
Hydro-Agro-Bau Kft. (2336 Dunavarsány, Bánfci Donát utca 6.), Kiss Judit tervezö (2335 Taksony,
Keleti Agnes utca 8.) és Orodi Mémöki Iroda (1202 Budapest, Marót utca 40/b. ) által készitett,

"Dunavarsány, Hunutca HRSZ: S94/5 és 894/4 ingatlanokvizellátásaésszennyvizelvezetése" tárgyú
átadási dokumentációt.

A megvalósulási helyszímajzon és műszaki átadás-átvételi jegyzökönyvben (1. sz. melléklet)
rögzítettek alapján a 900 hrsz-ú Hun utcában és a 897/7 és 894/6 hrsz-ú Rézvirág utcában megvalósult

ivóvizhálózathossza 62 fin, a szeimyvizhálózathossza 60 fm. A fejlesztés eredményekéntjelenleg
max. 8 lakás elláthatósága biztositható. A fejlesztés során két bekötovezeték került lefektetésre,
melyek a 894/4 és 894/5 hrsz-ú ingatlanok ellátását szolgálják. A viziközmű 7. 1/A/545, 7. 1/al/670
vizikönyvi számonvizjogi létesítési engedélyt (2. sz. melléklet) kapott.
Az értékbontási melléklet (3. sz. melléklet) alapján az ivóvízvezeték vagyonértéke bruttó
2. 095. 012 Ft, azaz Kettőmillió-kilencvenötezer-tizenkettő forint, a szeimyvízvezetéké pedig bruttó
2. 136. 349 Ft, Kettőmillió-százharminchatezer-háromszáznegyvenkilenc

forint.

A viziközművek önkormányzati tulajdonba vételéröl megállapodás (4. sz. melléklet) megkötése
szükséges.
Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetésérólés a veszélyhelyzeti intézkedésekhatálybalépésérőlszóló27/2021.
(I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények
módosításáról szóló2011. évi CXXVIII.törvény46. §-ának(4) bekezdéseszerint eljárva
a) térítésmentesen önkormányzati tulajdonba veszem a jelenleg a Logic Epítő Kft. (2336
Dunavarsany, Hun utca 6.) tulajdonában lévő ivóvízellátó és szennyvfzelvezető
víziközmű-rendszert a Hydro-Agro-Bau Kft. (2336 Dunavarsány, Bánki Donát utca 6.),
Kiss Judit tervező (2335 Taksony, Keleti Agnes utca S.) és Orodi Mérnöki Iroda (1202
Budapest, Marót utca 40/b. ) által készített, "Dunavarsány, Hun utca HRSZ: 894/5 és
894/4 ingatlaitolc vízellátása és szennyviz elvewtése" tárgyú átadási dokumentációban
meghatározott tartalommal;

b) az a) pont szerinti víziközmű-rendszer tulajdonba vételéról szóló, a jelen határozat
meghozatalát segítő előterjesztés 4. számúmelléklete szerinti megállapodást aláírom és a
további szükséges intézkedéseket megteszem.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Polgármester

Az előterjesztést készítette:
Mellékletek:

Kocsisné SzágerMónikaműszakiügyintéző

1. sz. melléklet: Megvalósulási helyszínrajzok, műszaki átadás-áh'ételijegyzökönyv
2. sz. melléklet: Vízjogi létesítési engedély
3. sz. melléklet: Ertékbontásimelléklet

4. sz. melléklet: Megállapodás
Dunavarsany, 2021. április 27.

G^őné
polgárm^ster
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Műszakiátadás-átvételijegyzőkönyv
Amely készült:2021.évfebruárhd 10napján4 példányszámban.

Tárgyiépítmény helye: Dunavarsány, Hun utca894/5 és894/4 ingatlanok vfzellátásaésszennwÍ7
elvezetése.

A csöhálózatimunka szakaszainakátvételkorismert hossza:

Utca
1.

Hun utca

2.

Hun utca

-tól

-jg

Hossz

Atmérő(mm)

Anyag

(fm)

(HRSZ:900)

HRSZ:893

(HRSZ:900)

(HRS2:894/6)

62 fm D 110
60 fm D 200

kpe
Kg-pvc

A beruházásjellege: fe'lesztés-felújítás*. Vállalási összeg:4 231361 Ft

A vízjogi létesítési engedélyszáma:35100/7181/2020Jogerőreemelkedés dátuma:2020. 06. 26.
Beruházó/megrendelő:
cime:
Képviselője:
Tervező(vállalat)

2336 Dunavarsány, Hun utca 6.
Nagy GáborTel: 06/70/315-44-94

neve:

Tervconsult Kft.

cfme:

2335 Taksony, Keleti Ágnesutca 8.

Tervező:
Fővállalkozó:

LogicÉpítőKft.

Kiss Judit Tel: 06/30/317-55-45
neve:

Hydro-Agro-Bau Kft.

tíme:

2336 Dunavarsány, Bánki Donát utca 6.
SzászCsaba Tel:06/20/353-57-76

Képviselője:
Uzemeltető:

clme:
Képviseló'je;

DPMVZrt.
2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Horák László Tel: 06/20/377-88-19

Jelen vannak:

Beruházó/Megrendelő részéró'l:

NagyGábor

Tervező részéről:

Kiss Judit

Fővállalkozó részéről:

Szász Csaba

Alvállalkozó részéró'l:
Uzemeltető részéről:

Horák László

Területileg illetékes épitési hatóság (Önkormányzat) részéről:

^)Cí. >,
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Kapcsolódóészrevételek, megjegyzések:

Kivitelezőnyilatkozik, hogya kivitelezést a jóváhagyottklviteliterveknek megfetelően azMSZés a
DPMVZrt.érvén benlévŐelőírásaialapjánvégezteelésazta megvalósulásiteivdokumentácioval
együttBeruházúnakátadja.Klvitelező5 évgaranciátvállal,melyetszükségeseténazüzemeltető'

számlával érvényesit a kivitelező felé.

Azelkészültépítményt beruházó.a Kivitelezó'tőlmennyiségilegésminőségileg,
atveszl - nem veszi át*

ésazta geodéziabemérésenalapulómellékelt műszakiátadásidokumentációval együttÜzemeltetó-

szervezeti egységa Beruházótólüzemeltetésre

átveszi - nem veszi át*

a kivitelezés kapcsolódó helyreállítási munkáit kezelésre ésüzemeltetésre azutat kezeló'és
üzemeltetó"önkormányzata kivitelezőtől
atveszi - nem veszi át*

Megjegyzés:
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Ismételt átadás-átvétel ideje:

Kivitetezőa szerződés(megrendelés) vállalásiösszegealapjan a számláta Beruházó/Megrendelőnek

nem nyújtja be-benyujthatia* - Ftértékben. A számla anyagésátmérőszerinti érték- bontasát.'

valamintkülönazösszesburkolatbontásés- helyreállítás kigyűjtöttértékétilletve a bekötésTserek
ertékét, továbbá a vállalásiösszeggel azonos főösszesftőtkivitelező 8 napon belülátadja a~
beruházónakazátadásijegyzőkönyvmellékleteként.

Logic Építö Kft.

2336 Dun

kmf.
^fydro-AeT o-Bai,

Kft.

2336feS5'

MKB

r-13 0?

W-ZRT. ----2360BetÜKázi>iút19b
Adószám:23967S31-2-13
aanksa^aTP Byál 11/'42W0. 2 161/.

Tervezó'

?'M.-...M-.. tí-.
Uzemeltető szervezeti egység

Alvállálkozó
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FOVAROSlKATASZTRÖFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG
KATASZTROFAVÉDELMIHATOSÁGIOSZTÁLY

Tárgy:

Dunavarsány, S94/5 és
894/4.

hrsz.

alatti

ingatlanok vízellátása és
szennyvíz
elvezetése
vlzjogi
létesftési

Vfzikönyviszám:7. 1/A/545, 7. 1/al/670

Hiv. szám:
UgyiirtézŐ:

engedélye
35100/7181/2020. ált.
Pck Eszter

Telefon:

(36-1)459-2476

dr. JuhászDávÍd

HATÁROZAT

l. / A Logic Epftfi Kft. (2336 Dunavarsány, Hun u. 6., adószám: 25847848-2-13: a

továbbmkban: _Engedelyes) részére Kiss Judit (2335 Taksony, Keleti Ágnes u. 8.;' a
továbbiakban: Tervezö) által készitett 2020. januári keltezésfi tervdokumentácíója alapján, a

2. pontban ismertetett létesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt
adok az alábbiak szerint:

1. 1 Létesül:Dunavarsány,894/5és894/4.hrsz.ingatlanokvizellátásaésszennyvíz elvezetése
Az ingatlanok vízigénye, és ezzel összefüggésben az elvezelendö szennyviz meimyisége
ingatlanonkéntkétlakássalszámolvamax. 8 lakás:4 m'/nap
2. 1. Műszaki adatok:
Vizellátás:

66, 3 fm Dl 10 KPE vizvezeték

1 dbNA80földfelettitüzcsap
2 db Na25 KPE bekötövezeték

A tervezett vezeték a 0+00 szelvényben a Hun utcában meglévő vlzvezetékröl ágazik le, a
0+66 3 szelvényben tuzcsapban végződik.Idomok ésszerelvények kialakftása 3. 1 csomóponti

rajzok szerint.

Szennyvízelvezetés:

63, 93 fm NA200 KG-PVC csatoma

1-3 %o; Qt=20,4 I/s, v=0, 7 m/s
2 dbNAIőO KG-PVC bekötövezeték
2 db 80 cm beton tisztítoakna

1 dbD315/250 tiszti'tónyílás

Ogytéllogad^Viaigyiesvlzséilelmihalosaglilgyekbenalőzetesidőpont-egyeztetéslk6velőenaztlgylelek31alabbiWpoawkban
forduftatnat tMeseltkel személyesea a hatóságlidi, illelve lekinliietnek beazeSirássorm'fefeteeffrafotíia:"
HéttS, szenfa 9:00-12:00, um-ie-. W: Péntek: 9:00-12:00

Befogado a Hun utcai meglévö csatorna 97,07 mBfszinten. Végsöbefogadóa Dunavarsányi
Szennyvíztisztító Telep.

2.2 Vfzügyi objektum azonosíto

AKR962

Dunavarsiny elosztó hálózat

wrm

A lomewidsíte'ulfetész !.ASglümwáe'óstelePütesrész

Telepűlési elosztóhálózat
' . ,

3., E vízjogi létesítési eagedély2022.junius 30. napjáighafályos.Az engedélyhatályának
meghossmbbitása - elobbi idöpont lejárta elött - a vizgazdálkodási 'haiosági jogkör
gyakorlásárol szőló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/199& (V."22.)
Korm. rendelet], valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció

tartalmárólszolo41/2017.(XII 29.) BMrendeletben [atovábbiakban:41/2017.(XII.29.) BM

rendelet] elöírt mellékletek csatolásával kérhetö.
4. /E16frósok:

A munkálatok megkezdésétésbefejezéséta vízügyi hatóságrabekelljelenteni.
A kivitelezés befejeztével müszaki átadás-átvételi eljárast kell tartani, a müszaki
átadás-átvételieljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal elöbb értesfteni kell a
vizugyi hatóságot.

Müszaki átadás-átvételieljárást követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM
rendeletben ésa 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglalt mellékletek csatolasával
az Gzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.

A tulajdonos személyébenbekövetkezettváltozástEngedélyesköteles30naponbelül a
vizügyi hatóságra bejelenteni,
5.

. ? . - Je alatt Engedélyesnek a kivitelezéshez szükséges érvényes

hozzajárulásokkal rendelkeznie kell.
6.
7

A munkálafok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetok meg. Jelen
engedélya megepítendo vfzilétesítmények üzemeltetésérenem jogosít.
Amennyiben tárgyi létesítmények nem keriilnek megépi'tésre, a vízjogi létesitési
engedély hatályának lejártát követö30 napon belül Engedélyesnek az erre vonatkozó
nyilatkozatot be kell nyújtania.

8. A viziközmu szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint közcélú

vízilétesítmény kizárólag az állam, vagy a települési önkormányzat tulajdonába
tartozhat. A fenti törvény 8. § (1) pontja értelmében, haa víziközmü nem állami vagy
önkormányzati beruházásbanjön létre, a beruházo a víziközmű tulajdonjogát a
viziközmű üzembe helyezésének idopontjában az ellátásért felelosre ét kell ruházza.
melyrol a felek szerzödéstkötnek.

9. A tervezett vezetékekkel párhuzamos és keresztező vezetékeknél a vonatkozó
szabványszerinti védőtávolságotés csövédelmet biztosi'tani kell.

10. A csatomát a befogadótólindulva kell kiépíteni.

11.Abban azesetben, haa csövezeték épitésesorántalajvizszint süllyesztés szükséges, a
víztelenítési tervet be kell nyújtani a vizügyi hatóságrészére. A tervhez mellékelni kell

a kitermelt talajviz elhelyezésérevonatkozóan a befogadó(csatorna, vízfolyás, stb.)

3

uzemeltetöjének/ kezelöjének a fogadó nyilatkozatát. Határidő: az érintett szakasz

kivitelezésénekmegkezdéseelőttlegalább15nappal.

12.A víztelenítés megkezdése elött, a vfztelenítés leszívási görbe által érintett, meglévö
vagy építés alatt álló épületek/épltmények állapotfelmérését el kell végeznl Az
állapotfelmérés eredményérol a vi'zugyi hatóságot tajékoztatni kell. A kivitelezési

munkabefejezésekorellenőrzövizsgélatotkell végezni.Hatiridő:azállapotfelmérés

elvégzését követö 15 napon belul.

13. A fiildtani közeg és a felszfn alatti vizek minösége nem veszélyeztethető. A

kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani afelszin alatti vizek védelméröl

szóló 219/2004 (VII 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.)

Korm. rendelet] előirasait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszfn
alatti víz, illetve a foldtani közegne szennyeződjön.

14.Az épi'tésitevékenységsorán esetleges szennyezés bekövetkezte esetén a szakszeru

karelhantási munkákat haladéktalanui meg kell kezdeni, a szennyezettség tényét

késedelemnélkülbekelljelenteni a vizügyihatóságrészére.

I5. Az épitesi, terepfeltoltési munkák során felhasznált talaj, illetve töltöanyag
talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni.
Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszi'n'alatti

vizeket nem veszélyeztetik.

16. Az épités során esetlegesen bekövetkezö káresemény esetén annak felszámolásáról. a

területeredeti állapotánakvisszaállftásárólazEngedélyes köteles gondoskodni.
17. Az építés alatt vfzelvezetésről gondoskodni kell.

18. A munkateruleten üzemanyag nem tárolható, ajárművek üzemanyaggal valö töltése, a
jármüvekjavi'tása,karbantartása,tisztftásanemvégezhetö.

19. A kivitelezés befejeztével a terillet eredeti állapotánakhelyreállításáról gondoskodni
kell.

20.A vizilétesítmények létesítésére vonatkozó vízjogi létesi'tési engedélyt, a2
engedélyezési terveket, az épftési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés
alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelezö jogosultságára vonatkozó

igazolást a kivitelezö köteles a munkavégzés helyszmén tartani.

21'ADél:pestMesyei Vi'ziközműSzolgáltatóZrt. (atovábbiakban:DPMVZrt.) KKDV/
2020/0057. iktatószámú tervjóváhagyó, és 2020. április 22. napján kelt üzemeltetöi

nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A fenti elöirasok határidőretönénöönkéntesteljesítésének elmaradása esetén az általános

közigazgatásirendtartásrólszó\6 2016. éviCL.törvény(atovábbiakban: Ákr.) 132. § és 133.
§ alapján a Pővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO)végrehajtási eljárást indít,
amelyben azAkr. 77. §-ábanfoglalt eljárásibirságkiszabásánakvanhelye.

^L. ^?a^!^. --v-6v. a.ros

Kormányhivatala

Népegészségügyi

BP/PNEF-TKI/1I6S-3/2020. száműszakhatósági allásfoglalásának elofrasai:

-

Főosztálya

Az ivoviz hálózatkiépítése soránkizárólagolyan vízzel érintkezésbekerillő anyagok,

termekek és technológiák alkalmazhatóak, vagy épithetöek be, amelyek - az'ivoviz

mmöségikövetelményeirölésazellenőrzésrendjérőlszóló201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet 5. számu melléklete alapján - az egészségiigyi halósági és igazgatási

tevékenységről szóló 1991. évi XI. torvény 7. § (1) bekezdése szerinti'nyilvántartasban
szerepelnek.
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- Az ^pitkezés folyamán esetlegesen megsérult ivóvizvezeték csak megfelelö
minösítésű vizvizsgálati eredmény megléte után, annak ismeretében vehető úir

használatba.

4.2, A Pest Megyei Kormanyhivatal Szigetszentmiklósi JárásiHivatala NéDeeészséeUevi
Osztály PE-15/NEO/3279-2/2020. számii szakhatósági állásfoglalásának előírasa:
Egyéb kozmuvektöl azelölrt védötávolságot biztosítani kell.

Az Engedély eloirasaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a

vizgazdalkodásrol szolo. W5. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv. ) 32/A. § (1)
bekezdésealapjánazFKI-KHOEngedélyest vizgazdálkodásibfrságmegfizetésere kötelezi.

A

Pest Megyei

Kormányhivatala

Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

és

Bányafelüp'eleti Foosztálya PE-06/KTF/124IO-2/2020. számu végzésében a kérelmet

visszautasftotta.

Egyidejűleg megallapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási dfj mértéke 200 000 Ft, melyet
Engedélyes megfizetett.
MegáUapItom

továbbá,

Jiogy^a ^népegészségügyi

szakhatóságokat

megillető igazgatási

szolgáltatásj dij mértéke2x23 900Ft, melynek viseléséreEngedélyes köteles. MegáTÍapltom,'

hogy a szakhatósági eljárásokért fízetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésre

kerüit ek.

E döntés eUen a közléstöl számított 15 napon belul a Belügyminisztérium Orazágos
Katasztröfavédelmi Főigazgatoságnakcímzett, de azFKI-KHO-hoz~'elektronikus ügyintézésre

kötelezettek esetében elektronikus úton,tennészetes személyek választásuk alapján elektronikus

V^yÍ'^taÍ. "tonötPéua"yban^enyultand6fellebbezésselélhetnek. A fellebbezésieljárásdija
100 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstámál vezetett 10023002-00319566-

00000000 számú előirmyzat-felhasmálási számlajára átutalási megbízással vagy postaYuton
készpénz-átutalásimegbizással(csekk)kellmegfizetni.A fellebbezésleljarásidij megfizetésekor
kérem hivatkozzon a^fellebbezett döntés iktatós2ámára, a hatósági eljárás tárgyára, vaíaniint

kérem feltüntetni a befízető nevét és cfmét.

INDOKOLÁS

EngedélyesmeghatalmazásábóleljáróTervezö2020.április22.napjánkeltlevelébene határozat
2./pontjában leírtyiznétesltmények megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért.A kérelmet
ésmdlékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet ésa 41/2017. (XII. 29~) BMrendelet elöüasai

szerintellenőriztemésmegállapítottam, hogya beadványtartalma2za:

- Engedélyes megnevezését, címét, valamint meghatalmazását, mely szerint Tervezö a
nevében eljárhat;

- az engedélyezési terveket, a tervezöi jogosultság igazolását(Kiss Judit: VZ-TER 135052)^

- DunavarsányVárosOnkormányzatatulajdonosi hozzajámlását(DV/7979-2/2020. );
- azenntettközmuvekközmunyilatkozatát(Ö. PA>/Zrt., ELMŰHálózatiKft" MagázKft. );

- a Közép-Duna-völgyi Vizügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KDVVIZJG) VOR
nyilatkozatát (01413-0002/2020);

-

a DPMVZrt. tervjóváhagyó nyilatkozatát (KKDV/2020/0057);

-

műszaki leirást;

- igazolásta megfízetett igazgatásiszolgáltatasidijakról.

A tervdokumentációtmegküldtem azalábbihatóságok,mint szakhatőságokrészére:
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi FOusztáIya BP/PNEF-TKI/1165-

3/2020. számúszakhatóságiállásfoglalásábana rendelkező részben foglalt elöírósokkal
hozzájárult az engedély kiadasához.
Szakhatósági állásfoglalását az aldbbiakkal indokolta:

"A Fövárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály fent

hwatlcozott iktatási számúmegkeresésében felkérte a BFKH-t targyi iigyben szakhatósdgi

állásfoglalás megadására.

A megkereséshezcsalolt, KissJvdittersezöáltalkészítelt "DUNAVARSÁNY,894/5 ÉS894/4

HRSZ-U INGATLANOK VlZELLÁTÁSA ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE" cimu vizjogi

létesitési engedélyes tervdokumentációt a BFKH áttanulmányozta.

A dokumentáció tartalmazza a viziközmu uzemeltetojének (űél-Pesl Megyei Vizközmu
SzolgáltatóZrt. ) az engedélyezésitervdokumentációra alapozott üzemeltetői nyilatkozatát. A

BFKH megallapitotta, hogy a dokumentáció részét képezöműszaki lelrás az eredményes

nyomáspróbátkövetővezetékfertötlenitésre,valamint az azt követőellenörzövízminíavélelre
is kíterjeá.

A dokumeittáció megisnierését és áüanulmányowsát kovetoen a koiegészségügyi
swkhatoságiállásfoglalásta reniíelkezó'résíben tett kikotésekkeladtameg a BFKH,
A BFKH a szakhatósági állásfoglalást az ivóviz minőségi kavetetményeiről és az eUenorzés
rendjéröl szóló 201/2001. (X. 25. ) Korm. rendeletben, valamint a vtzbázisok a távlatí

vizbázisoh valamint az ivóvizellátásl szolgálóvizilétesitmények védelméről szóló 123/1997.

(VH. 18.) Korm. rendeletbenfoglalt előírásokfigyelembevételével hoztameg.
Jeien szakhatósági állásfoglalást azegészségügyi hatóságiésigazgatási tevékenységről szőló
1991 évi XI. tön'ény 10. ^ (1) bekezdésében megállapitott hatósági jogkörben, az egyes
közérdeken alapuló hsnyszeritö indok alapján elfáró szakhatóságok kijelölésérol szóló
. . ^{IL 29^ Korm- re"^let 1. számúmelléklet 16. Vízügyi és vizvédelmi ügyek 7.
pontjában biztosított haláskörben, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a
járási (fövárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az

egészségügyiállamigazgatásiszerv kijelölésérölszóló385/2016. (XII. 2. ) Korm. rendelet 3. S
(1) bekezdéseszerintmeghatározottilletékességbenelfárvaalakitotta ki a BFKH.

A szakhatósdgiállásfoglalást az általános közigazgatásirendtartásrólszöló1016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ah:) 80. f (l) bekezdése, valamint a 81. § (1) bekezdése szerinti

formában éstartalommal a hivatkozott jogszabályhelyek alapjánhoztamega BFKH.
Az önim°]°SOTmslat lehetőségét az Áh-. 55. § (4) bekezdése, valamint all2. §, all6. § (1)
és (3) bekezdései zárják kí.

A BFKH jelen iratot az elektromkus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintellel elektronikus

uton kozli és felhivja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elekhvnikus úton szühéges
kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRIDazonosító kód: 427094958)."

A Pest Megyei Kormanyhivatal Szigetszentmiklosi Járási Hivatala Népegészségügyi

Osztály PE-15/NEO/3279-2/2020. számú szakhatósági állásfoglatósában a "rendelkező
részbenfoglalt el6irássalhozzájárultazengedélykiadásihoz.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

"A FővárosiKataszlrofavédelmiIgazgatóságKatasztrófavédelmiHatóságiOsztálya 351007181/2020. ált. számú megkeresésében felkérte a PMKH Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

Népegészségügyi Osztályát tárgyi ügyben szakhatósági áltásfoglalás megadására az
általános közigazgatási rendtarlásról szóló 2016. évi CL. törvény 55 § (1) bekezdése,

valamint az egyes közérdeken cilapuló kényszerüö indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséröl szóló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdés, I. melléktet, 16.
pont 6. alpontja alapján.

A megkiildott engedélyezésidokumentációáttanulmányozásasoránmegdllapítotlam, hogy a
közegészségügyihozzájárulószakhatóságiállásfoglalásfentí kikötésselmegadható.
Szakhatósági állásfoglalásomat a vizbázisok, a távlati vizbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgálóvizilétesitmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előirásait is
figyelembe véve alakiíoítam ki,

Allásfoglalásomat az egészségügyihatóságiés igazgatásitevékenységeh-olszóló 1991. évi
XI. törveny 4. §. (1) bekezdés f) pontja, az egyes közérdeken alapuló kinyszeritö indok
alapján eljáró szakhatóságokkijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet 1.

meüéklet 16. táblázat 6. pontja által biztositott jogkörömben, a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatat népegészségügyi feladatai

ellátásáról,továbbáazegészségügyiállamigazgatásiszei-vkijelölésérölszóló385/2016. (XII.
2. ) Korm. rendelet 5. §. szerint 2. melléklet 1. pontja által meghatározott illetékességi okbál
adtam ki."

A Pest Megyei Kormányhivatala Környezetvédelmi, Természeh'édelmi és
Bányafelügyeleti Főosztálya PE-06/KTF/12410-2/2020. számű végzésében a kérelmet
visszautasította.

Végzésétaz alábblakkal indokolta:

"A Hatóság 35100/7181-2/2020.ált. számúmegkeresésébena Dunavarsány, 894/5 és 894/4
hrsz. alatti belterületi ingatlanok vizellátásának és szennyvizetvezetésének vizjogi létesüési
engedélyezése (engedélyes: Logic Epitő Kft., 2336 Dunavarsáiiy, Hun utca 6. ) tárgyában a
KörnyezetvédelmiHatóságszakhatóságiállásfoglalásátkérte.

Az általános közigazgatásirendlartásról szóló2016. éviCL. törvény (a továbbiakban: Áh:) 5S.
f (1) bekezdése alapján törvény vagy a szakhatóságok kijelölésérőlszóló kormányrendelet

közérdeken alapuló kényszeritő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság
számára előirhatja. hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőbenmás hatóság(a
továbbiakban: szakhatóság) kötelezőállásfoglalásátkell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijeloléséröl
szóló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet [a tovdbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet] 1. § (1) bekezdéseszermt: "A Kormány- a (2)-(4) bekezdésbenfoglaltakkivételével
- az 1. mellékletben meghatározotl közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott
szakkérdésektekintetében, azott meghatározotthatóságokatszakhatóságkéntjelöliki. "
A vizjogi engedilyezési eljárás során a környezetvédelmi és természehiédelmi hatáskör

megállapításához a bevonás és közremiiködés felléleleit az 531/2017. (XII. 29. ) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 16. táblázat 9-10. és 22. pontja tartalmazza.

Az 531/2017. (XIJ. 29. ) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16. táblázat 9-10. és 22. pontjában
foglaltakat alapul véve az egyes környezeti elemekre lebontva az alábbi megállapítások
tehetok:

A vizilétesitményekkel érintett belterületi ingatlanok egyedijogszabály által kijelölt országos
jelentöségüvédett természeti területet és a természetvédelméröl szóló 1996. évi LIII. törvény
23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem érintenek. Továbbá az
ingatlanok az európai közösségijelentöségűtermészetvédelmi rendeltetésű területeh'ől szóló

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségijelentőségű természetvédelmi
rendeltetésuterületekkel érintettfoldrészleteh-ölszóló 14/2010. (V. 11.) KvVMrendelel által
meghatározott Natura 2000 hálózat terűletének, valamint a barlangokfelszini védöövezetének

kijelöléséröl szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet alapján kijelölt barlang felszíni
védőövezetének nem részei.

A Hatóság 35100/7181-2/2020. ált. számú szakhatósági megkeresése keretében adott
lájékoztatása alapjcm az érintett terűleí a vizbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az

ivóvizellátástszolgálóvizilétesitményekvédelmérőlszóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
szerint határozattal kijelölt vizbázisvédelmi terülelet nem érint.

A tárgyi vizilétesítmények, tevékenységek nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes
környezethasználati engedély kötelesek, nem tartoznak a környezetí hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásrol szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet hatálya alá, továbbánem tartoznak a vizgazdálkodási hatóságijogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22. ) Korm. rendelel 2. mellékletében felsorolt, a környezeti hatások
Jelentöségeszempontjábólvizsgálandótevékenységek, létesitményekköze(belterület, 66fm D
110KPEvizvezetéklétesűl, 4 m/d elvezetendo szennyvizmennyiség).
A Környezetvédelmi Hatóságnyüvánlartása szerint a terület kármentesitéssel nem érintett.

Az Akr. 17. §-a alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden
szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan
megáUapitható az űgyben illetékességge! rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek
hiányában a kérelmet visszautasitja, vagy az eljárást megszimteti.

Az Akr. 46. §-a (1) bekezdése szerint, a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás
meginditásánakjogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e tőrvény ahhoz más
jogkövetkezményt nemfüz.

Az Ah-. 55. § (2) bekezdése szerint, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a
hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelöen
alkalmazm kell.

Fentíek alapján a komyewtvédelmi és temiészetvédelmi síakhatósági eljarás
lefolyfalásálm a bevonás és kmemííkodés feltételei a hivatkowtt jogswbályi
rendelheiések alapján nem teljesulnek, ezert tárgyi létesítmény tekintetében a kérelem
visswutasltásáróldönlottem.

Jelen döntés az Ah-. 17. §-a, 46. § (1) bekezdése, 55. f (2) bekezdése, 80. f (1) és 81. § (l)
bekezdése,valamint az 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet 1. § (I) bekezdése, valamint 1.
melléklet 16. táblázat9-10. és22. pontjaalapjánkerültkiadásra.

AzAb-. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóságdöntéseaz eljarásl befejező dönléselleni
jogorvoslat keretében támadható meg.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi és lermészetvéctelmi szakhatóságihatáskörél
a környezetvédelmi és természetvédelmi hutósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30. ) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja és (2)
bekezdése, a 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valaminl illetékességét a 8/A. § (1)
és (2) bekezdése szabályozza. "

Az eljárás során kö2reműköd6 szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1)
bekezdésealapjánfoglaltam a határozatba. A szakhatóságokallásfoglalásaellen a Ákr.55. § (4)
bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvosiat
keretében támadhatóak meg.

Engedélyes megbizásából eljáró Tervezö tárgyi létesitményre 2020. április 22. napján
elektronikus úton érkezett kérelmében vizjogi létesitési engedélyt kért.

Jelen engedély hatálya a 72/1996. (V. 22. ) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján került
megállapításra.

A 219/2004 (VII. 21. ) Korm. rendelet 8. § b) és c) pontja értelmében a felszín alatti vizekjó
állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhetö, hogy hosszú távon se
veszélyeztessea felszín alattivizekjóállapotát,a kOrayezeticélkituzésekteljesülését.
A DPMVZrt. KKDV/2020/0057. iktatószáműtervjóváhagyó, és2020. április 22. napjánkelt
üzemeltetöi nyilatkozatában a kivitelezéshez hozzajárult, és a szennyviz vonatkozásában
befogadó nyilatkozatot adott.

A

KDVVIZIG 01413-0002/2020.

objektumazonosi'tóját megadta.

számú

levelében

a

létesitmény

vizügyi

Tervező nyilatkozata alapján a tervdokumentáció a helyi épttési szabályzatbanfoglaltaknak
fígyelembe vételével készült.

A benyújtott kérelemböl, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából
megállapftottam, hogy a létesftmények megvalősi'tása megfelel a Vgtv. -ben előfrtaknak.

A vizilétesitmények megépítését a Vgtv. 29. §(1)bekezdes a) és b) pontjai, azÁkr. 80. § (1)
bekezdése és 81. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22. ) Korm. rendelet előirásamak

fígyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedélyhatályánakmeghosszabbítása a 72/1996.
(V. 22. ) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhetö.

Felhivom a figyelmet arra, hogy az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján az engedély

módosítása iránti eljárás ügyintézesi határideje a kérelem beérkezésétölszámított 60 nap,

melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

Tajékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesi'tési
munkálatok esetén a vízilétesitmények engedély nélkül vagy attól eltérően építettnek
minösülnek, így azokracsak vizjogi fennmaradási engedély adható.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a jelen engedély hatályanak lejártát követően végzett
létesitési munkálatok engedély nélkülinek minöstilnek, és a Vgtv. 32/A. § (I) bekezdése
szerintijogkövetkezménytvonnakmagukután.

Az igazgatásiszolgáltatási díj mértékéta vfeügy;& o vizvédelmi hatóságieljárásokigazgatási

szolgáltatásidijairólsz6\6 13/2015.(III.3].)BM rendelet[atovábbiakban:13/2015.~(IIÍ. 31.)
BM rendelet] 1. mellékletének 2. 6. a) (x2) pontja alapján állapitottam meg.
A szakhatósági eljárásokért fizetendö igazgatási szolgáltatási dij mértékét az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes kőzigazgatási eljárásaiért és igazgatási
Jellegű szolgáhatásawrt fii etendő dijah-ól

szólő

1/2009.

(I.

30. )

EuM

rendeFet [a

továbbiakban: 1/2009. (I. 30. ) EüMrendelet] 1. szimú melléklete alapján állapítottam meg.
Azigazgatisiszolgáltatásidij viselésérea 13/2015.(III. 31.) BM rendelet5. § (3)bekezdéseés
az 1/2009. (I. 30. ) EüMrendelet 2. § (3) bekezdése alapján Engedélyes koteles. Az igazgatási
szolgáltatási díjakat Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot az Akr. 116 § (1)-(2) bekezdése biztosítja, elöterjesztésének
idejét az Akr. 118. § (3) bekezdése állapi'tja meg. A fellebbezési eljárás díjának'mértékét a
13/2015.(UI. 31.) BM rendelet3. § (1) bekezdéseirja elö.
A fellebbezés eloterjesztésének módját az Ákr. 26. § (1) bekezdése ésaz elektronihts
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairólszóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. § (1) bekezdése Irja elő.

Felhívom a figyelmét, hogy a vizjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31. )BM
rendelet alapján igazgatási szolgáltatási dij köteles. Az igazgatasi szolgáltatási dyat azeljárás
kezdeményezésekorkell a kérelmezonekmegfízetnie ésigazolnia befízetés tényét.
Tájékoztatom,hogy az elöirasokbanfoglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban

eloírtak nem megfelelö teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133, § alapján a végrehajtíst
elrendelem, továbbá azAkr. 77. §-ábanmeghatározott mértékűeljárasi bfrságkiszabásának van
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helye, melynek legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege természetes személy
eseténötszázezerforintjogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet esetén

egymillió forint. Azeljárásibírság egyeljárásban,ugyanazon kötelezettségismételtmegszegése
esetén ismételten is kiszabható.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy
közvetlenül alkalmazandó közösségijogi aktusban szereplö vlzgazdalkodási elölrást megszeg, a
jogsértö magatartás súlyáhozigazodó vfzgazdálkodási blrságot köteles fizEtni.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskBrét a 72/1996. (V. 22. ) Konn. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vizűgyi igazgatási és a vizügyi, valamint a vizvédelmi hatóságifeladatokal elláló szervek

kijelolésérol szóló 223/2014. (IX. 4. ) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet2. számúmellékletének2. pontja szabályozza.
Jelenhatározathatóságinyilvántartásbavételéről- véglegesséválásátkövetöen-intézkedem.

Jelen döntés- fellebbezéshiányában- a fellebbezésihatáridőleteltét követőnapon végtegessé
válik.

Budapest, elehronikus bélyegzöszerint

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
ígazgató

nevében és mcgbfzásából
dr. Vími Zoltán

szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem:

10 oldal (akiadmányozópóllapnclkül)

Kapják:

ügyintézöiutasítás szerint

Továbbítva:

biztonságoskézbesítési szolgáltatásüíján

Cim: 1081 Budapest, Dologházu. 1. 1443 Bp. Pf. ; 154
Telefon:+36(1) 459-2476
E-maii: fki. hatosag@katved. gov. hu
KRID azonositó: 313504758
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Tárgy; Tájékoztatás határozat véglegessé
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35100/7181-13/2020. ált. számon kiadott határozat
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Tisztelettel:

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
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dr. Vími Zoltán

szolgálatvezető-helyettes
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Ertékbontási melléklet

A 2021. februir 10.napjánkészültmuszakiátadás-átvételij'eayzökonyvhaz.

Tárgyiépitmény:Dunavareány,Hunutca,a (HRSZ:900)ésa HRS2:893közöttiszakasz,szennyvlzvezetéképftés
A teljes targyiépitményazalábbiszakaszokrabonthatóazátmér6,azanyagés a
helyrajziszámfüggvényében:
Csőszakaszok:

1 Dunavareány,Hunulca, a (HRSZ:900)ésa HRSZ:893közottlszakasz,szennyvizvezetéképités
l............ l(9c!PL...... J.hrsz_. !DNJ.................... 200iKg-pvc
2:............ lS97y7>....... lhrez:...lDN1.................... 20?|Ks-PVC
Í............ j. (894/6)..... J. hrez^.. lDNl........
200[Ka-PV':

lanyag
ianyag

4.

í.

.

.

.

".........

\

Ihrsz.

:DN I

;

i anyag

janyag j

6|fm
29[fm
2Sífm
|fm
60 fm

Osszesen;

131 542| , neU6 Ft
635 787J , nett6 R
648 093Í , nett6 Ft
LneuóR
1 315422
1 315 422 , nett6 FI

Ebböl a bekötésekÖsszértéke:

(a.)

321 450 , nettó Ft

Aknák

2.

Hun utca nincs hsz. (897/7) hrsz. 2 db akna

547284 . nettóFt

(b.)

3.

Hun utca nincs hsz. utca (894/6) hrsz. 1 db akna

273643 , nettóFt

(c.)

Végösszesen;

(a. +b. +c.)

2 136 349 . nettó Ft

Afa összege:

O .-Ft

Mindösszssen:

Ebböl:

2 136 349 , -Ft *

Szennyvíz vezeték építés:

2136349 ,-Ft

Ut építés:
.

O ,-Ft

Amennyiben azértékbontésimellékletben szereplo összegnemegyezik mega szerzodés4.pontjában (magánszemély esetén)

llletve 5. pontjában (gazdaságitérsasag, önkormányzatesetén) meghatározott ősszeggel, úgyazátadójelen értékbontási
mellékletben köteles a különbözetösszegét indokolm.

Logic Épííő Kft.

Indoklás:

r.

'^l"^a? <ffr°~. 1ÜKf'.
Wfa^'. ', ' ^UMIU.,,.'
iivitelező'^&teaj?

2336Duna_ ány. Hunu. e.
f

-. 2

7848-2-13

40).4a>0018

Idegenberuházómegbizottja

:'. V ZR7,
2360Gyü. Kőrös, i:r,.

.,"AC'°sz&'~,;:'3°S-''?3'i'-E-'i3

'iw'^0i^^^m^.,
í^JS'f/'-í
DPMVZrt.
megbízottja

Önkormányzat megbízottja

Ertékbontási melléklet

A 2021.február10. napjánkészültmuszakiáladás-átvételij'egyzokönyvhöz.

Térgyiépítmény: Dunavarsány, Hunulca, a (HRSZ:900)ésa HRSZ:893közöttlszakasz,vfzvezetéképités
A teljes tárgyi épitmény ai alábbi szakaszokra bontható azátméra, az anyag és a
helyrajzí szám függvényében:
Csöszakaszok:

1. Dunavareény, Hun utca, a (HRSZ: 900) és a HRSZ^893 kőzotti szakasz, vlzvezeték épftés

..L.......J(?oo)....... JhR?z:... !DN.L..................100lkPe
2.
3,

|(897/7)
1(894/6)

[hrsz IDN
Ihrsz. |DN

4.

;

|hrez. [DNj

100|kpe
100jkpe

!anyas l

Slfrn |

136304! . neltóFt

,

'anyaa

32|)m

865 947J ,nett6 Ft

s anyag

25lfm

676 521 j . nettúFt

lanyag

Ifm

'. nettoFt

62
Osszesen:

1 677 772 . nettó Ft

Ebböl a bekötések összértéke:

Tűzcsapok:
2.

322 731 , nettó Ft

Hun utca nincs hsz. 893 hrsz.

Végösszesen:

HRS2:

41? 240 , nettöFt

(a.+b.)

.

Afa összege:

nettú Ft

O ,-R

Mindösszesen:

Ebbol:

2095012 , -Ff
Vízvezetéképftés:

2095012 , -Ft

Ut épltés:

O , -Ft

Amennyiben azértékbontásimellékletben szereplo összeg nem egyezik meg a szerzodés 4. pontjéban (magánszemély esetén)
illetve 5, pontjéban (gazdasági társaság, önkormányzat asetén) meghatározott összeggel, úgy az átado jelen ertékbonlásl
mellékletben kötelesa különbözetösszegétindokolni.
't . ''~* " ^ ~ f

LOgÍC ÉpÍfŐKft.

Indoklás:

Z336Dunava

AcTz""""''a5
,

K"

f

Idegenbe

Onkormányzat megbízottja

2360GyáT, ' é'^l:ir

.^._Aci°s.zi,?'2c:?7-s3.<;2-..'.:i..
y'alu^:8t . terte^íMyi mMSUMOOISi
-'19020018

^vt

azómegbizottja

DPMV Zrt.

1

'^r

v. Huni, fi

. iW}'í5'jv;u:''

/ fKivitelezömegt
u'

(a.)

^... '.^

megbízottja

(b.)

k:M>Mt

Megállapodás víziközművek átvételéről
Amely létrejött egyrészről

cégnév: Logic Epítő Kft
székhelye: 2336 Dunavarsány, Hun u. 6.
cégjegyzékszám: 13-09-184929
adószám: 25847848-2-13

KSH statisztikai számjel:25847848-4120-113-13
képviseli: Nagy Gábor

mint Atadó (a továbbiakban: Atadó),
másrészről

Dunavarsány Város Onkormányzata
székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
törzskönyvi azonosító szám: 730875
adószám: 15730875-2-13

KSH statisztikai számjel: 15730875-8411-321-13
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
mint Atvevő (a továbbiakban: Atvevő)

(a továbbiakban együttesen: Felek)
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. ELÖZMÉNYEK
Atadó kijetenti, hogy viziközmű létrehozására irányuló beruházást végzett. A viziközműveket
a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv. ) 8. § (1)
bekezdése szerint Atvevő előzetes jóváhagyásával valósította meg, így a megvalósult
viziközműveketAtadóaz üzembe helyezési eljárás részekéntAtvevötulajdonába kívánja adni,
mivel a Vksztv. 6. § (1) bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam és települési
önkormányzat tulajdonába tartozhat. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodást a Vksztv. 8. §

(1) bekezdésealapjan, ésannakérdekébenkötik, hogya Vksztv-benfoglaltaknakmegfelelően
rendezzék az Atadó tulajdonában lévő viziközművek tulajdoni helyzetét. Felek rögzitik
továbbá, hogy Atvevő tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő víziközművek
vagyonkezelője a DPMV Zrt., amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
kiadott engedély alapján a közműves ivóvíz és tűziviz biztosítására szolgáló víziközművek
üzemeltetésére kizárólagosanjogosult Dunavarsány területén.
II. A FELEK MEGÁLLAPODÁSA
1. Felek rögzítik, hogy Atadó kizárólagos tulajdonát képezik a jelen Megállapodás 2. sz.
mellékletében meghatározott víziközművek (a továbbiakban: Viziközművek).
2. Atadó a Vksztv. 8. § (3) bekezdése alapján térítésmentesen átruházza a 2. pontban

meghatározott Víziközművek tulajdonjogát Atvevőre, melyet Atvevő elfogad és a
Víziközműveket tulajdonába veszi.

3. Felek megállapodnak, hogy a birtokátruházás napjának a 4. pontban rögzitett átadásátvételi jegyzőkönyv aláírásának napját tekintik. A Viziközművek vonatkozásában jelen
megállapodás aláírásának napjától az Atvevőt illetik a tulajdonos Jogai, illetve terhelik
kötelezettségei, Atvevő szedi azok hasznait, viseli az azokkal járó terheket és kárveszélyt.
Felek rögzítik, hogy a Viziközműveket a DPMV Zrt. mint vagyonkezelő veszi üzemeltetésbe.

4. Felek megállapodnak, hogy Atvevő a Víziközműveket a DPMV Zrt. által jóváhagyott átadásátvételi jegyzőkönyv (2. sz. melléklet) szerinti műszaki tartalommal és értéken veszi át.
Atadó kijelenti, hogy a Viziközművek a könyveiben aktivált állományként nyilvántartott bruttó
értéke, 4 231 361 Ft, azaz négymillió-kettőszázharmincegyezer-háromszázhatvanegyforint.
5. A Vksztv. 8. § (3) bekezdése alapján, ha az ellátásért felelős és az érintett viziközműrendszerre nézve vele víziközmű üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó az (1)
bekezdés szerinti víziközmű térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a térítésmentes

vagyonátruházásaz általánosforgalmi adószempontjábólközcélúadománynakminősül.
Atadónak a beruházás során általános forgalmi adó levonási joga nem keletkezett, a
vagyonátadás a Felek részére nem jár áfa fizetési kötelezettséggel.
6. Atadő kij'elenti, hogy Atvevő felé az átadásra kerülő Viziközművekkel kapcsolatban
semmilyen igénye, követelése nincs, és igényt, követelést a jövőben sem támaszt. Atadó

kijelenti továbbá, hogy tudomása szerint az átadott Víziközművek per-, teher- és
igénymentesek, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Atvevő
tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását korlátozná vagy akadályozná.
7.

Atadó

kijelenti,

hogy

a

Víziközművek

létesítésével,

műszaki

paramétereivel,

engedélyezésével és üzemeltetésével, és számviteli nyilvántartásával kapcsolatosan
birtokában volt okiratokat és dokumentumokat a DPMV Zrt. -nek átadta, illetve az esetlegesen

még birtokában lévő okiratokat és dokumentumokat jelen megállapodás aláirásával
egyidejűleg Atvevő rendelkezésére bocsátja. Atadó kijelenti, hogy a Víziközművekhez
kapcsolódó garanciális jogait (szavatosság, jótállás, stb. ) jelen megállapodás aláírásával
Atvevőre átruházza.

8. Atadó kijelenti, hogy amennyiben Atvevő a Viziközművek vonatkozásában vizvezetési
szolgalmi jogot kiván alapítani, az alapitáshoz és annak ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez térítésmentesen hozzájárul, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat megteszi,
hozzájárulást megadja, Atvevővel együttműködik.
9. Átadókötelezi magát, hogyjelen Megállapodás I./1. pontjában rögzített cél megvalósulása
érdekébenAtvevővel együttműködik, a szükségeshozzájárulásokatmegadja, nyilatkozatokat,
intézkedéseket megfelelő időben - saját döntéshozatali eljárásának megfelelöen - megteszi,
tájékoztatási és egyéb kötelezettségének eleget tesz.

10. Átadó tudomásul veszi, hogy Átvevő az átvett Víziközműveket jelen Megállapodás
létrejöttének időpontjában aktiválja, mint aktivált vagyont a vagyonmérlegében megjeleníti.
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Felek részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Atadó részéről:

név, beosztás: Nagy Gábor ügyvezető

postacim: 2336 Dunavarsány, Hun u. 6.
telefon: 06-70-315-44-94

Atvevő részéröl:

név, beosztás: Gergőné Varga Tünde, polgármester
postacím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
telefon: 06-24-521-040

2. Atadó kij'elenti, hogyj'elen Megállapodásbanfoglalt minden rá vonatkozó, illetve általa közölt
adat és tény a valóságnak megfelel.

3. Felek a jelen Megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos valamennyi vitás kérdést
békés úton kísérelnek meg rendezni.

4. Amennyiben Jelen megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben hatálytalanok,
semmisek vagy megtámadhatóak lennének, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések
érvényességét, hatályosságát. A Felek jelen pont szerinti esetre kötelezettséget vállalnak a
Megállapodás I./1. pontban foglalt, szándékoltjogi cél elérésére alkalmas módosítására.
5. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható. A jelen megállapodásban nem
szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Vksztv. és a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

6. Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Megállapodás négy darab
számozott oldalból és négy darab mellékletből áll, melyek elválaszthatatlan részét képezik.
Felek jelen Megállapodás minden oldalát elolvasták, és mint ügyleti akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag irták alá.
Dunavarsány, 2021 év ....... hó .... nap

Dunavarsány Város Onkormányzata

Gergöné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Akos
j'egyző, mint ellenjegyző

Atvevő

Logic Epitő Kft.
Nagy Gábor

ügyvezetö
Atadó

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Aláírási cimpéldány vagy aláírás minta
2. sz. melléklet: DPMV Zrt. és Atadó közötti Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
Ertékbontási melléklettel

