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ELŐTERJESZTÉS

Viziközmű szolgalmi jogok bejegyzéséről

A Fővárosi Vízművek Zrt. tájékoztatott bennünket, hogy a 2011. évi CCIX törvény 80.§-a

értelmében mód és lehetőség van rá, hogy 2020. december 31. napjáig igazgatási

szolgáltatási díj megfizetése nélkül bejegyzésre kerüljenek, az idegen ingatlanokon, a víz és

csatorna vezetékek nyomvonalai által keletkezett szolgalmi jogok. Ehhez Biatorbágy Város

Önkormányzata 2017. évben kötött szerződésben vállalta, hogy a változási vázrajzokat

elkészítteti és záradékoltatja. A záradékolt vázrajzokat 2020. augusztus 31. napjáig a

Fővárosi Vízművek Zrt. részére át kell adnunk. A munka közel 200 db földrészletet érint. A

pontos ingatlan darabszámot azért nem tudjuk megmondani, mert az elmúlt 2 évben

történhetet telekhatárrendezés. A változási vázrajzok elkészítéséhez kapott ajánlatok alapján

a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval köttetendő szerződés tervezete a mellékletben

található. A földmérő tájékoztatása szerint a vállalási határidő annyiban módosul, amennyivel

március 31. napjától eltér a szerződés aláírásának időpontja. Továbbá a fizetési feltételeket

úgy lehet módosítani, hogy a munka elkészültekor a vállalási ár 50%-át fizeti meg az

Önkormányzat, a fennmaradó részt 2020. december 31. napjáig fizetjük meg.

Amennyiben a megadott határidőig nem készülnek el a vázrajzok, s nem kerül bejegyzésre a

szolgalmi jog, abban az esetben minden egyes érintett ingatlan tulajdonos kártalanítási

követeléssel élhet irányunkba. Továbbá minden érintett ingatlan tulajdonossal egyesével

szükséges lenne szerződést kötnie az önkormányzatnak, hogy a szolgalmi jogok

bejegyezhetők legyenek. Ez rengeteg plusz idő és anyagi ráfordítást jelentene.

Biatorbágy, 2020. április 22.



Tarjáni István s.k.
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Biatorbágy Város Polgármesterének
/2020. (…...) számú

határozata 

Viziközmű szolgalmi jogok bejegyzéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, a Viziközmű
szolgalmi jogok bejegyzéséről az alábbi döntést hozom:

- a viziközmű szolgalmi jogok keletkeztetéséhez szükséges változási vázrajzok
elkészítését támogatom;

- gondoskodom a vázrajzok elkészítéséről szóló szerződés megkötéséről;

- a felmerülő költségeket a 2020. évi költségvetés beruházási tartalékkeret során
biztosítom.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: műszaki osztály

………………………………
Tarjáni István

                                         polgármester
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Biatorbágy Város Önkorm ányzata
cím: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.
törzsszám: 390000
adószám: 15390008-2-13
bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000005-65370086
képviseli: Tarjáni István polgármester dr. Orosz György jegyző ellenjegyzésével
mint Megbízó

másrészről

Terratis Kft.
székhely: 1221 Budapest, Kapisztrán utca 23/b.
levelezési cím: 2051, Biatorbágy, Bethlen Gábor utca 61/a.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-873685
adószám: 13796721-2-43
bankszámlaszám:
képviseli: Fórián Zsolt ügyvezető
mint Megbízott
között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A Felek megegyeznek, hogy az egyes szavak, kifejezések jelen szerződéssel
kapcsolatos értelmezése során a jelen pontban foglalt fogalom meghatározásokat
tekintik irányadónak.

Megbízott: Terratis Kft. a fentiekben feltüntetett adatokkal.

Értesítési Cím A Megbízó értesítési címe:
a) Név: Biatorbágy Város Önkormányzata részére
b) Levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.
c)  e-mail cím: muszak@biatorbagy.hu

A Megbízott értesítési címe:
a) Név: Terratis Kft.
b) Levelezési cím: 2051, Biatorbágy, Bethlen Gábor utca 61/a.
c)  e-mail cím: terratis@terratis.hu

Fél A szövegösszefüggést is figyelembe véve, a Megbízó, vagy a
Megbízott, esetleg adott helyzettől függően bármelyikük.
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3. oldal, összesen: 5 oldal

Felek A Megbízó és a Megbízott együttesen.

Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Ellenkező értelmű kikötés hiányában az egyes számra hivatkozó szavak többes
számra is vonatkoznak, továbbá a személyekre hivatkozó szavak vonatkoznak a jogi
személyekre és a nem jogi személyekre is; valamint ugyanez érvényes (minden
egyes esetben) fordítva is.

Valamely Félre történő hivatkozás, ha a szövegösszefüggés megengedi, annak
személyi képviselőire és jogutódaira is vonatkozik.

PREAMBULUM, MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS, CÉLJA,

1. Biatorbágy Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. Vagyonkezelési
szerződést kötöttek, a közműves ivóvíz-ellátás, közműves szennyvíz-elvezetés
és tisztítással kapcsolatban. A Vagyonkezelési szerződésben az üzemeltetés
ellátásához szükséges szolgalmi jogi bejegyzéseket Biatorbágy Város
Önkormányzata hozzájárulásával és költségén a Fővárosi Vízművek Zrt végzi.
A jelen megállapodás tárgya az 1 számú mellékletben meghatározott helyrajzi
számú ingatlanokra vonatkozóan szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges
fölmérési feladatok elvégzése, továbbá az elkészült változási vázrajzok
záradékoltatása a földhivatalnál.

A MEGBÍZÁS TARTALMA

2. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megbízás 1. számú mellékletében rögzített
ingatlanokra a földhivatali bejegyzéshez szükséges szolgalmi jogokat
megalapozó geodéziai feladatokat Megbízott elkészíti és a földhivatalnál
záradékoltatja. A víz és szennyvíz nyomvonalak szakági terveinek beszerzése a
Fővárosi Vízművek Zrt-től Megbízott feladata.

3. A Megbízás teljesítésének véghatárideje: 2020. június 30.

A MEGBÍZÁS DÍJA

4. A megbízás díja: 35 000 Ft + Áfa/ hrsz + földhivatali költség.
A földhivatali költség: 4 500 Ft/hrsz
A megbízási keretösszeg:
geodéziai munka:188 db * 35 000,- Ft = 6 580 000,- Ft
Áfa: 1 776 600,- Ft
Földhivatali költség: 188 db*4 500,- Ft =        846 000,-Ft
Összesen: 9 202 600,- Ft
A végleges elszámolás a földhivatali díjak darabszáma alapján történik.



Biatorbágy Város
Önkormányzata

képviseli: Tarjáni István
polgármester

Megbízó

Biatorbágy Város
Önkormányzata

dr. Orosz György jegyző
ellenjegyző

Megbízó

Biatorbágy Város
Önkormányzata
Czuczor Orsolya

pénzügyi oszt. vez
pénzügyi ellenjegyző

Megbízó

Terratis Kft.
Fórián Zsolt
ügyvezető
Megbízott

4. oldal, összesen: 5 oldal

A MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI

5. A munka alapjául szolgáló digitális kataszteri földhivatali térkép beszerzése az
illetékes földhivataltól.

6. A szakági nyomvonal tervek beszerzése a Fővárosi Vízművek Zrt.-től.
7. Elkészíti a szolgalmi jog bejegyzéshez szükséges változási vázrajzokat, a

jogszabályokban előírt hozzátartozó munkarészekkel együtt, majd
záradékoltatja az illetékes földhivatalnál.

8. A földhivatal által esetlegesen előírt hiánypótlások teljesítése a földhivatal által
megszabott határidőn belül.

9. A záradékolt változási vázrajzokat szakáganként és helyrajzi számonként 6-6
db eredeti példányban átadja Megbízó részére.

10. Az 1. számú mellékletben lévő helyrajzi számok és a Fővárosi Vízművek Zrt.-től
kapott adatszolgáltatás esetleges eltéréseit írásban jelzi Megrendelő részére.

A MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGE

11. A szakági munkarészek beszerzéséhez meghatalmazást biztosít Megbízott
részére.

12. A Fővárosi Vízművek Zrt. adatszolgáltatásából adódó hrsz. eltéréseket
megvizsgálja és amennyiben szükségesnek ítéli, a szerződéses darabszámot
írásbeli megrendelés formájában módosítja.

13. A Megbízó a munka hiánytalan teljesítését, a Megbízott számára kiállított
teljesítési igazolással igazolja, melyet követően a Megbízott a munka
ellenértékét tartalmazó számlákon lévő összeget a Megbízó számára, a
Megbízott bankszámlájára, a számlán jelzett időpontig átutalja.

JELEN SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

14. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízást határozott időre, a Megbízás
1. számú mellékletében szereplő földrészletekre vonatkozó szolgalmi jog
bejegyzés alapjául szolgáló geodéziai munkák elvégzésére és földhivatali
záradékoltatására kötik.

15. A változási vázrajzok elkészítésének időpontja: 2020. június 30.
A záradékolt vázrajzok átadásának időpontja: 2020. augusztus 30.
Megbízó előteljesítést elfogad.

JELEN SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

16. Felek jogosultak a Megbízást írásban, indoklás nélkül 30 napos határidővel
megszüntetni. A Megbízás megszűnésekor Felek kötelesek a megszűnés
időpontjáig a Megbízott által elvégzett munkával elszámolni.
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. Felek vitáikat elsősorban egymással folytatott tárgyalások útján rendezik,
melyet írásban dokumentálni kell, a tárgyalások sikertelensége esetén
esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Megbízó székhelye
szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Magyarországon alkalmazandó hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

19. Felek jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt 4 példányban jóváhagyólag aláírják, melyből 1
példány Megbízottat, 3 példány a Megbízót illeti.

Biatorbágy, 2020. március 13.

……………………………………… ………………………………………
Biatorbágy Város Önkormányzata Terratis Kft.

Tarjáni István Polgármester         Fórián Zsolt ügyvezető
Megbízó Megbízott

Ellenjegyzés:

……………………………………… ………………………………………
dr. Orosz György Pénzügyi Ellenjegyzés

jegyző Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető
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