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Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 
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ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy:  Javaslat Budakalász közigazgatási területén lévő I. rendű 

árvízvédelmi gátak tulajdonjogának átadásával kapcsolatban 

hozott korábbi döntések kiegészítésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budakalász Város Képviselő-testülete a 2014. VI. 3. -i rendkívüli ülésén 

120/2014.(VI.3.) számon az alábbi határozatot hozta, mely megküldésre került mind 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mind a Közép- Duna- völgyi Vízügyi 

Igazgatóság részére: 

 

„120/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Képviselő-testülete egyetért azon kezdeményezéssel, hogy a 
budakalászi 0206/10 hrsz.-ú töltés megnevezésű ingatlan -mely természetben az I. 
rendű árvízvédelmi töltés az összes beletartozó árvízvédelmi műtárggyal együtt- 
tulajdonjoga térítésmentesen kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam részére és a 
Közép- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésébe azzal, hogy az ingatlan-
nyilvántartási átvezettetés az Igazgatóság kötelezettsége. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog átvezetése 
kapcsán felmerülő szükséges intézkedéseket tegye meg, az ezzel kapcsolatosan 
szükséges iratokat írja alá. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester” 
 
 
Később a Közép- Duna- Völgyi Vízügyi Igazgatóság elektronikus levélben jelezte, 
hogy az I. rendű gát határozatban feltüntetett részén kívül a többi gátszakaszt (melyek 
szintén települési tulajdonban és kezelésben vannak) is átvenné kezelésbe. A levélben 
jelzett területek kapcsán újabb testületi döntés került meghozatalra: 
 
„ 163/2014.(VIII.28.) Kt. határozat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2014.(VI.3.) Kt. számú 
határozatát az alábbiakkal egészíti ki:  
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A Képviselő-testület egyetért azon kezdeményezéssel is, hogy a budakalászi 0206/9 
hrsz.-ú út megnevezésű, a 0206/3 hrsz-ú töltés megnevezésű, valamint a 1759/2 hrsz-
ú töltés megnevezésű ingatlanok, melyek természetben az árvízvédelmi rendszer 
részét képezik - az összes beletartozó árvízvédelmi műtárggyal együtt- tulajdonjoga 
térítésmentesen kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam részére és a Közép- Duna- 
völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésébe azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartási 
átvezettetés az Igazgatóság kötelezettsége. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog átvezetése 
kapcsán felmerülő szükséges intézkedéseket tegye meg, az ezzel kapcsolatosan 
szükséges iratokat írja alá.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester” 

 

A 163/2014.(VIII.28.) határozat szintén megküldésre került mind a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt., mind a Közép- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV) részére. 

 

A KDV 2014. október 17-én kelt, a Hivatalba 2015. január 9-én érkezett levelében 

jelezte, miszerint  egy további ingatlant is átvennének, mert az álláspontjuk szerint 

szükséges a védekezési feladatok ellátásához és az I. rendű gát védősávjába esik. 

A település Helyi Építési Szabályzata a 0206/5 hrsz.-ú ingatlant (mely tulajdoni lapja 

alapján és természetben is „út” besorolású) a Duna parti üdülőterület gát felőli 

gyűjtőútjaként határozza meg. 

Előzőek okán az Önkormányzat a tulajdonba, valamint kezelésbe való átadást csak 

abban az esetben támogatja, ha a leendő tulajdonos (a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.) és a leendő kezelő (a Közép- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság) 

vállalja azt, hogy az ingatlant a jelenlegi földhivatali besorolásnak megfelelően útként 

üzemelteti és használja, illetve hogy azt nem zárja el a közforgalom elől. 

 
 

 

Melléklet:  

 KDV e-mail + térkép melléklet 

 tulajdoni lap másolat 

 HÉSZ kivonata 
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A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2014.(VI.3.) Kt., számú 
határozatát az alábbiakkal egészíti ki:  
 
A Képviselő-testület egyetért azon kezdeményezéssel is, hogy a budakalászi 0206/5 
hrsz.-ú út megnevezésű ingatlan, mely természetben az árvízvédelmi gát 
védőterületén fekszik - az összes beletartozó árvízvédelmi műtárggyal együtt- 
tulajdonjoga térítésmentesen kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam részére és a 
Közép- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésébe azzal, hogy a Magyar Állam és 
a Közép- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság vállalja, hogy az ingatlant a jelenlegi 
földhivatali besorolásnak megfelelően útként üzemelteti és használja, illetve hogy azt 
nem zárja el a közforgalom elől. Az ingatlan-nyilvántartási átvezettetés az 
Igazgatóság kötelezettsége. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog átvezetése 
kapcsán felmerülő szükséges intézkedéseket tegye meg, az ezzel kapcsolatosan 
szükséges iratokat írja alá.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Budakalász, 2015. január 20. 

 

 

 

Rogán László 

polgármester 

 
 


