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Előterjesztés 

 
Az OBI áruház melletti szennyvízátemelő szolgalmi jogi bejegyzéséről 

  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban: Vízművek) a mellékelt levelében jelezte, hogy a 
Tópark beruházással összefüggésben az M1 autópálya OBI áruház melletti részén egy felüljáró 
épült. A megépült felüljáró miatt az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízátemelő műtárgy 
megközelíthetősége szinte teljesen ellehetetlenült. 
 
A Vízművek mint üzemeltető jelezte, hogy a szennyvízátemelő műtárgy esetleges 
meghibásodása során a megközelíthetetlenség miatt a szennyvízkilépés és a 
környezetszennyezés ténye magasabb kockázatot rejt, amiért felelősséget nem tud vállalni. Az 
átemelő biztonságos megközelítésének lehetőségének megteremtése és a rendszer megfelelő 
mechanikai és fagyveszély elleni védelmében kialakítása terén több lépés történt. 
 
2017. január 17-én helyszíni szemlén megtekintésre került az átemelő, és annak bezárt, 
megközelíthetetlen állapota. Az ÚTNET Kft. az egyik megközelíthetőséget elfogadta, melyet a 
Vízművek a helyszíni szemlén ismertetett. A terv szerint egy szervizút létesülne az OBI 
parkolója mellett, merőlegesen az autópályával. 
 
Ennek a szervizútnak a megépítése még csak egyeztetési szakaszban van. 
 
Ettől függetlenül a Vízművek kéri, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízátemelő 
biztonságos megközelíthetőségének jogi biztosítékára szolgalmi jogi bejegyzés létesüljön. 
Ennek az eljárásnak a lefolytatását – az Önkormányzat költségviselése mellett – a Vízművek 
vállalná.  
 
A költségek a Vízművek ajánlata alapján az alábbi tételekből állnak: 
 
 Szolgalmi jog bejegyzés költségei 
Földhivatal adatszolgáltatás, záradékolás díja 33.400.-Ft. 
Bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 105.600.-Ft. 
Letöltendő tulajdoni lap 16.000.-Ft. 
Munkadíj 416.000.-Ft. 
Összes szolgalmi jogi bejegyzés költség 571.000.-Ft. 
 
A tulajdoni lapok letöltését a Takarnet rendszeren keresztül biztosítani tudjuk, így az összes 
költsége az eljárásnak bruttó 555.000.-Ft. 
 

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

Biatorbágy, 2017. február 9. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály 
 

http://www.biatorbagy.hu/


Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (II. 23.) határozata 

Az OBI áruház melletti szennyvízátemelő 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 2399/9, 2399/13 hrsz. 

Budaörs 10300/28, 10300/30, 10300/34, 10304/2, 10300/13, 10300/17, 10300/18, 
10300/35, 10300/36, 10340, 10856/1, 10856/2, 10856/3 hrsz. 

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

 

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