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Előterjesztés 

 
Az M0 autóút melletti ingatlanok szolgalmi jogi bejegyzéséről 

  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban: Vízművek) a mellékelt levelében jelezte, hogy az M0 
autóút meglévő 0+115 – 2+840 km sz. közötti szakasz autópályává bővítése, valamint az M0-
M1 csomópont rendszerhez új közúti kapcsolatok kialakítása miatt a Biatorbágy 073/2, 073/5, 
073/8 és 7783 hrsz-ú ingatlanokra vezeték szolgalmi jog bejegyzése szükséges. 
 
A Vízművek a vízvezeték tekintetében a Biatorbágy 073/2, 073/5, 073/8 helyrajzi számokra, a 
csatornavezetéknél a Biatorbágy 7783 helyrajzi számra kéri a szolgalmi jogi bejegyzéseket. 
 
A Vízművekkel kötött Vagyonkezelési Szerződés szerint a vagyonkezelésbe adott 
víziközművekkel érintett, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó szolgalmi jog 
bejegyzéseket az Önkormányzat hozzájárulásával és költségén a Vagyonkezelő, azaz a 
Vízművek végzi. 
 
A költségek a Vízművek ajánlata alapján az alábbi tételekből állnak: 
 
 Szolgalmi jog bejegyzés költségei 
Földhivatal adatszolgáltatás, záradékolás díja 35.900.-Ft. 
Bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 26.400.-Ft. 
Letöltendő tulajdoni lap 4.000.-Ft. 
Munkadíj 247.700.-Ft. 
Összes szolgalmi jogi bejegyzés költség 314.000.-Ft. 
 
A tulajdoni lapok letöltését a Takarnet rendszeren keresztül biztosítani tudjuk, így az összes 
költsége az eljárásnak bruttó 310.000.-Ft. 
 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot. 

Biatorbágy, 2017. március 17. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (III. 23.) határozata 

Az M0 autóút melletti ingatlanok szolgalmi jogi bejegyzéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata: 

1. meghatalmazást ad a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek, hogy a víziközmű szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése szerinti, a víz- és szennyvízvezetési 
szolgalmi jog megállapítására, illetve a víz- és szennyvízvezetési szolgalmi jog 
bejegyzésére alkalmas határozat kiadására irányuló eljárásban Biatorbágy Város 
Önkormányzata helyett és nevében az illetékes vízügyi hatóság előtt eljárjon, Biatorbágy 
Város Önkormányzatát ebben a körben képviselje, 

2. a meghatalmazás aláírására felhatalmazza a Polgármestert, 

3. a szolgalmi jogok bejegyzése az alábbi ingatlanokra vonatkozik: 

Biatorbágy 073/2, 073/5, 073/8 és 7783 hrsz, 

4. a szolgalmi jogi bejegyzések elkészítésének és lebonyolításának költségeit, bruttó 
310.000.-Ft összeget vállalja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
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