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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Tárgy: A Stone Dekor Kft. által a 35100/2268/2020 számú vízjogi létesítési engedély alapján 
kivitelezett víz és csatorna és tűzcsap víziközmű beruházás tulajdonba vétele 
 
 

 
 
A Stone Dekor Kft. (2615 Csővár, Madách u. 1.) a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
mint vízügyi hatóság által kiadott 35100/2268-11/2020.számú vízjogi létesítési engedély (1. 
számú melléklet) és a Garbacz Ádám egyéni vállalkozó (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 3/1.) által 
készített, 117/2019/T számú részletes helyszínrajz (2. számú melléklet) alapán kivitelezte a V 
1-0 jelű és a V 2-0 jelű vízvezetéket, a Cs 1-0 jelű szennyvízelvezető csatornát, valamint a 
hozzájuk tartozó tűzcsapokat és bekötővezetékeket (érintett ingatlanok: 2231/8 hrsz., 2219/8 
hrsz.- Harang utca, 2233 hrsz., 6083 hrsz. -Holló utca, 5975 hrsz.-Új utca) (a továbbiakban: 
„Víziközművek”) A Víziközművek a Kistarcsa belterület 2231/1-7 és 2231/9-14 hrsz.-ú 
ingatlanok vízellátásának és szennyvízelvezetésének megoldása érdekében kerültek 
kivitelezésre. A Víziközművek műszaki átadása 2020. május 26. napján megtörtént. A 
műszaki átadáson jelen volt a DPMV Zrt., mint víziközmű-szolgáltató képviselője is, és a 
kapcsolódó átadási dokumentáció is elkészült és rendelkezésre bocsátásra került.  
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: „Víziközmű 
törvény”) 6. § (1) bekezdése értelmében víziközmű kizárólag az állam és települési 
önkormányzat tulajdonába tartozhat. A Víziközmű törvény 8. § (1) bekezdése szerint, ha a 
víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű 
tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre 
átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.  
 
A fentiek alapján, mivel a kivitelező cég víziközmű tulajdonjogával nem rendelkezhet, a 
Víziközműveket a kivitelező cégnek az ellátásért felelős tulajdonába kell adnia. A Stone 
Dekor Kft. kérelmet nyújtott be Kistarcsa Város Önkormányzata felé a Víziközművek 
birtokba vétele érdekében (3. számú melléklet). A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási 
Hivatal által kiadott működési engedélyek alapján Kerepes-Kistarcsa ellátási területen a 
közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes 
Város Önkormányzata 50-50%-os arányú közös tulajdonában álló víziközműrendszerek útján 
valósul meg, így az ivóvízhálózat és a szennyvízelvezető rendszer vonatkozásában Kistarcsa 
Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata minősül ellátásért felelősnek.  
 
Az ellátásért felelősök képviselője, vagyis a gesztor önkormányzat Kistarcsa Város 
Önkormányzata.  
 

 



 

A fentiek alapján a Víziközművek tulajdonjog átruházásáról szóló megállapodás előkészítésre 
került, melyet az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolok. 
 
Az átruházás térítésmentesen történik. A Víziközmű törvény 8. § (3) bekezdése szerint, ha az 
ellátásért felelős és az érintett víziközmű-rendszerre nézve vele víziközmű üzemeltetési 
jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a 
térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak 
minősül, vagyis az átruházás áfa fizetési kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) 11.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 
nem von maga után.  
 
A Víziközművek értéke összesen 5.000.000,- Ft. A Víziközművek tulajdonjogát 50-50%-os 
arányban szükséges az ivóvízhálózatban, illetve a szennyvízelvezető rendszerben tulajdonos 
két önkormányzat részére átruházni, mivel a két önkormányzat tulajdoni részesedése 50-50%-
os az érintett víziközmű-rendszerekben. Javasolt a Víziközművekre vonatkozó szavatossági és 
jótállási jogokat is a leendő tulajdonosok valamelyikére engedményezni a későbbi esetleges 
jogérvényesítés megkönnyítése érdekében. Javasolt a jótállási és szavatossági jogokat 100%-
osan és kizárólagosan a gesztor feladatokat ellátó Kistarcsa Város Önkormányzatára 
engedményezni. Az engedményezést a 4. számú mellékletként csatolt megállapodás magában 
foglalja.  
 
A megvalósított Víziközművek üzemeltetéséről a tulajdonjog megszerzését követően 
Kistarcsa Város Önkormányzatának és Kerepes Város Önkormányzatának kell gondoskodnia. 
 
Mivel a közös ivóvízhálózat és szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésére a DPMV Zrt. 
rendelkezik működési engedéllyel, így a Víziközmű törvény 35.§ (1) bekezdése értelmében, a 
DPMV Zrt. jogosult a víziközmű szolgáltatást végezni a létrehozott Víziközművek 
tekintetében, és ő jogosult ellátni a Víziközmű törvény 2.§ 26. pontja szerinti víziközmű 
üzemeltetési tevékenységet. A fentiek alapján Kistarcsa Város Önkormányzatának és Kerepes 
Város Önkormányzatának, valamint a kivitelező Stone Dekor Kft.-nek – a megvalósított 
Víziközművek tulajdonjogának megszerzéséről szóló megállapodás aláírását követően – a 
Víziközművek DPMV Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról jegyzőkönyvet szükséges 
felvenni.  
 
Az üzemeltetésbe adásról szóló jegyzőkönyv tervezete a jelen előterjesztés 5. számú 
mellékletét képezi.  
 
Tekintettel arra, hogy a víziközmű kivitelezésében érintett, Kistarcsa belterület 2231/8 hrsz.-ú 
ingatlan nem áll önkormányzati tulajdonban, így ahhoz, hogy az ezen ingatlanon elhelyezkedő 
víziközművek az önkormányzati tulajdonba kerülést követően megfelelően üzemeltethetőek 
legyenek szükséges az is, hogy a 2231/8 hrsz.-ú ingatlanra vízvezetési szolgalmi jog kerüljön 
alapításra valamelyik víziközműben tulajdonos önkormányzat javára, javasoltan a gesztor 
feladatokat ellátó Kistarcsa Város Önkormányzata javára. A Víziközmű törvény 6. § (2) 
bekezdése értelmében, ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a szolgalmi jog gyakorlása 
a víziközmű-szolgáltatót megilleti a víziközmű üzemeltetési tevékenységhez indokolt 
mértékben. A szolgalmi jog alapításról szóló szerződés tervezete elkészítésre, és az 
előterjesztéshez –6. számú mellékleteként– csatolásra került.  
 
 
 



 

A 2231/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa jelenleg a BMJ BAU HOME Kft., aki nem minősül 
átlátható szervezetnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 
ba) és bd) pontjaiban foglalt rendelkezések értelmében, így vele az Önkormányzat szerződést 
sem köthet a törvény 11. § (10) bekezdése alapján. Az ingatlan hamarosan az M& J Home 
Kft. tulajdonába kerül, aki viszont átlátható szervezet, és így az Önkormányzattal is 
szerződést köthet. A fentiekre tekintettel a szolgalmi jogi szerződés csak az M&J Home Kft.-
vel, mint tulajdonossal köthető meg, vagyis a szolgalmi jog alapításáról szóló szerződés csak 
az M& J Home Kft. tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásbeli bejegyzését követően írható 
alá.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 
 

Határozati javaslat I. 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdése alapján térítésmentesen 
tulajdonába veszi a Stone Dekor Kft. (2615 Csővár, Madách utca 1.) által megvalósított, 
a 35100/2268-11/2020.számú vízjogi létesítési engedély és a Garbacz Ádám egyéni 
vállalkozó (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 3/1.) által készített, 117/2019/T számú részletes 
helyszínrajz alapján kivitelezett, V 1-0 jelű és a V 2-0 jelű vízvezeték, valamint Cs 1-0 
jelű szennyvízelvezető csatorna beruházást és a hozzájuk tartozó tűzcsapokat és 
bekötővezetékeket 50%-os tulajdoni arányban, 2.500.000,- Ft értéken (érintett 
ingatlanok: 2231/8 hrsz., 2219/8 hrsz.- Harang utca, 2233 hrsz., 6083 hrsz. -Holló utca, 
5975 hrsz.-Új utca). Kistarcsa Város Polgármestere aláírja a víziközművek átruházásról 
szóló, jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodást. 
 
Határidő: azonnal,  

Felelős: Juhász István, polgármester 

 
 

Határozati javaslat II. 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a Stone Dekor 
Kft. (2615 Csővár, Madách utca 1.) által megvalósított, a 35100/2268-11/2020.számú 
vízjogi létesítési engedély és a Garbacz Ádám egyéni vállalkozó (2143 Kistarcsa, Eperjesi 
út 3/1.) által készített, 117/2019/T számú részletes helyszínrajz alapján kivitelezett, V 1-0 
jelű és a V 2-0 jelű vízvezeték, valamint Cs 1-0 jelű szennyvízelvezető csatorna 
beruházás és a hozzájuk tartozó tűzcsapok és bekötővezetékek 50%-os részének 
Önkormányzati tulajdonába kerülését követően, ezen víziközművek 50%-os tulajdoni 
részét a DPMV Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) részére üzemeltetésbe adja. Kistarcsa 
Város Polgármestere jóváhagyja az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő, 
üzemeltetésbe adásáról szóló jegyzőkönyvet, és a jegyzőkönyvet aláírja.  
 

Határidő: a víziközművek tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírását követően 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
 

 



 

 
 

Határozati javaslat III. 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a 35100/2268-11/2020.számú vízjogi létesítési 
engedély és a Garbacz Ádám egyéni vállalkozó (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 3/1.) által 
készített, 117/2019/T számú részletes helyszínrajz alapján a Kistarcsa belterület 2231/8 
hrsz.-ú, kivett magánút megnevezésű ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) kivitelezett 
víziközmű beruházás (a továbbiakban: Víziközmű Beruházás) üzemeltethetősége 
érdekében Kistarcsa Város Önkormányzata az Ingatlan tulajdonosával térítésmentesen, 
kártalanítás fizetési kötelezettség nélkül vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó 
szerződést köt a Víziközmű Beruházás és védőterülete területét érintően, azzal, hogy a 
szerződéskötéssel és a kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos 
minden költség (különösen, de nem kizárólag: ügyvédi költség, földmérő díja, 
földhivatali eljárás díja) az Ingatlan tulajdonosát terheli. Kistarcsa Város Polgármestere 
jóváhagyja és aláírja az előterjesztés 6. számú mellékleté képező, szolgalmi jog 
alapításról rendelkező megállapodást.  
 

Határidő: a Víziközmű Beruházás tulajdonba vételéről szóló megállapodás, a DPMV Zrt. 
részére történő üzemeltetésbe adásról szóló jegyzőkönyv aláírását, és az Ingatlan 
tulajdonjogának az M &J Home Kft. részére történő ingatlan-nyilvántartásbeli bejegyzését 
követően 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

 
 

Kistarcsa, 2020. június 9. 
 
 
                                                                                                                           Juhász István  

     polgármester      
 


