
Előterjesztés 
a Bicske, 0244/7 hrsz-ú ingatlan elvi vízvezetési 

szolgalmáról 

1. előterjesztés száma: 174/2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. számú melléklet: határozati javaslat 
2. számú melléklet: kérelem 
3. számú melléklet: szabályozási tervlap 
4. számú melléklet: víziközmű szolgáltató állásfoglalása 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

 Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 
22.) rendelet 

 Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII. 27.) 
rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
 
A bicskei 0244/5 (beépítetlen terület) és 0244/6 hrsz-ú (anyaggödör) ingatlanok – 
természetben a Vajda János utca végén lévő külterületi ingatlanok – tulajdonosai kérelemmel 
fordultak az önkormányzathoz, hogy az ingatlanukra a Vajda János utcai vízvezetékről 
leágazva, keresztezve az önkormányzati tulajdonú 0244/7 hrsz-ú (anyaggödör) ingatlant, 
vezetékes vizet vezethessenek be. 
 
A magántulajdonú ingatlanokhoz a Tatai út felől vezet önkormányzati közút, de itt nincsenek 
közművek. A közút mentén történő közműkiépítés ~500 m vezetéképítést jelentene, míg az 
önkormányzati ingatlan keresztezésével ezt ~ 20-30 m vezetékkel lehet kialakítani. 
 
Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában áll a bicskei 0244/7 hrsz-ú, anyaggödör 
megnevezésű, 7445 m2 területű ingatlan, amely a természetben a belterületi lakóövezetet 
választja el a külterületi gazdasági övezettől. Az ingatlanon csapadékvíz elvezető árok, 
erdősáv található, valamint az ingatlanon vezet le a Tatai úti ipari üzemek gravitációs, 
kommunális szennyvízvezetéke. 



A hatályos szabályozási terv szerint az ingatlan védelmi funkciójú erdő, illetve közlekedési 
terület céljára van kijelölve. 
 
A kérelmezők előzetesen állásfoglalást kértek a víziközmű üzemeltetőjétől – a Fejérvíz Zrt. 
bicskei üzemmérnökségétől – a vízbekötés kiépítéséről. 
A szolgáltató a meglévő Vajda János utcai elosztóvezetékről a bekötést tudja biztosítani a 
közterületen kiépített mérőhellyel (szolgáltatási pont), így az önkormányzat ingatlanát 
keresztező vezeték(ek) mért, magánvezetékek lesznek.  
Magánvezeték esetén – az elhelyezés biztosítása érdekében – szükséges a vízvezetési 
szolgalom bejegyzése az ingatlanra. 
 
A beruházás megkezdését megelőzően a kérelmezők a szolgalmi jog alapításához az 
önkormányzat elvi hozzájárulását kérik. 

A szolgalom az ingatlanon teher, vagyoni értékű jog, de a jelenlegi és tervezett funkcióját 
nem korlátozza, viszont a magántulajdonú ingatlanok hasznosítását, fejlesztését elősegíti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és javasolom, hogy a 
víziközmű vezeték(ek) kiépítéséhez szükséges szolgalom alapítását támogassa a képviselő-
testület. 
 
 
Bicske, 2020. október 7. 

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 
polgármester 



1. melléklet a 174/2020. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Bicske, 0244/7 hrsz-ú ingatlan elvi vízvezetési szolgalom alapítása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. elvi hozzájárulását adja, hogy a bicskei 0244/5 és 0244/6 hrsz-ú ingatlan vezetékes 
vízellátása a városi víziközmű rendszer Vajda János utcai végpontjáról a tulajdonában 
lévő bicskei 0244/7 hrsz-ú ingatlanon keresztül épüljön ki, 

2. hozzájárul, hogy a bicskei 0244/7 hrsz-ú ingatlanon átvezetett csatlakozóvezetékek 
nyomvonalára – tekintve, hogy azok nem közcélú vezetékek – vízvezetési szolgalmat 
alapítsanak a vezeték tulajdonosai, 

3. a vezetéképítéshez, szolgalomalapításhoz úgy járul hozzá, hogy annak minden 
költségét az 1. pontban írt ingatlanok tulajdonosai viselik, 

4. felhatalmazza a polgármestert az elkészült tervek véleményezésére, a vezetéképítés és 
szolgalomalapítás során szükséges jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok 
aláírására. 

 
 
Határidő: 2020. november 30. 
Felelős: polgármester 
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