
Előterjesztés 

a Bicske, 2363/17 hrsz-ú ingatlanon lévő közterületi vízvételi hely 

megszüntetéséről 

1. előterjesztés száma: 294/2019 

2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

− 1. számú melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

− A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület korábban döntött a Váci M. utca – Rózsa utca környezetében lévő, volt 

Grundnak helyet adó földrészlet építési szabályozásának módosításáról, a telektömb 

lakótelekként való felosztásáról. 

A telekalakítás megtörtént, a lakótelkek értékesítése folyamatban van, a 12 telekből 8 telek 

adásvétele, birtokbaadása a napokban zajlik. 

A Grund működésének időszakában a területen telepítésre került egy közterületi vízvételi hely 

(kék nyomós kút), mely nem közkifolyó funkciót (közműves ivóvízellátásba be nem kötött 

vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlanellátását biztosító) töltött be, hanem a 

sportpályák használóit szolgálta ki. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

81. § (1) A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet - háztartási célú vízhasználatra - a 

közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett 

ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe. 

(2) A víziközmű-szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása 

szükséges a közkifolyóknak nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, 

gépkocsi mosás, locsolás) történő rendszeres igénybevételéhez. 

(3 Az (1) bekezdés szerinti vízhasználat mennyiségét bekötési vízmérő hiányában 

arányosítással vagy műszaki számítással kell megállapítani. A megállapított fogyasztás után a 

szolgáltatató és az önkormányzat által kötött szerződés szerint a települési önkormányzat 

fizeti a díjat a víziközmű-szolgáltató részére. 

(4) A víziközmű-szolgáltató a közterületi vízvételi helyet az ellátásért felelős állami 

tulajdonosi joggyakorló vagy a helyi önkormányzat képviselő testülete és az illetékes 

közegészségügyi szakhatóság, a közterületi tűzcsapot az ellátásért felelős és az illetékes 

katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulásával helyezheti át vagy szüntetheti 

meg. 

 



A szóban forgó vízvételi hely az egyik lakótelken helyezkedik el, így annak megszüntetése 

indokolt. A megszüntetés során a vízvételi helyhez tartozó mérő és csatlakozóvezeték – 

amennyiben a telek új tulajdonosának megfelel – maradhat a helyén, a mérőt az új fogyasztó 

nevére íratva.  

 

 

Bicske, 2019. december 10. 

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 

polgármester 

 

1. melléklet a 294/2019 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A bicskei 2363/17 hrsz-ú ingatlanon lévő közterületi vízvételi hely megszüntetése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicske, 2363/17 hrsz-ú ingatlanon található közterületi vízvételi hely 

megszüntetését kezdeményezi, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéshez szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Polgármester 


