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E L ŐT E R J E S Z T É S 

Tárgy:  Javaslat Prekobrdo terület ivóvíz és csatorna ellátásával 
kapcsolatos önkormányzati közreműködésre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budakalász Prekobrdo területegységét az elmúlt évek során a képviselő-testület 
belterületbe vonta, amelynek nyomán a lakosság közvetítette az Önkormányzat felé 
közművesítés iránti igényeit. A belterületbe vonás önkormányzati feltételei között 
szerepelt, hogy a terület infrastruktúrával való ellátásának annak költségeit az érintett 
terület tulajdonosai vállalják, hiszen a belterületbe csatolással ingatlanjaik forgalmi 
értéke jelentősen megnőtt, így anyagi részvállalásuk a közművek kiépítése kapcsán 
tőlük elvárható. A gáz és a villany közművek kiépítése már megtörtént. 

A munkálatok előkészítése során az egyeztetéseknél folyamatosan hangsúlyozta az 
Önkormányzat, hogy a Vizi közmű ellátás kiépítésére költségvetési forrással nem 
rendelkezik, tehát azt a lakosoknak önerőből kell megoldani. A vízközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény szabályozza a vízközmű 
megalapításának és működésének feltételeit.  
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 34-44/a §-ok és a végrehajtására 
kiadott 160/1995.(XII.26) Korm. rendelet a társulat megalakulásáról, gazdálkodását, 
a tagok jogainak kötelezettségének részletezését és a megszűnésének feltételeit 
szabályozza, egyértelműen megállapítható, hogy a Viziközmű Társulat tagja az 
érdekeltségi területen ingatlan tulajdonnal rendelkező személyek lehetnek 
(természetes, jogi). A szervezők 2013. augusztus 21-én arról tájékoztatták az 
Önkormányzatot, hogy a Budakalász, Prekobrdo I. és II. terület víz- és csatorna 
közművesítés szervezési munkálatai előkészítési stádiumban vannak. Ez alapján az 
ingatlan tulajdonosok együttműködést javasolnak olyan konstrukcióban, mely 
szerint az Önkormányzat társberuházó, így a közbeszerzést az Önkormányzat 
bonyolítja le, míg a Társulat szervezőbizottsága szervezi és bonyolítja a 
tervezést és kivitelezést.  
Csatolom azt a térkép-kivonatot, amely az érdekeltségi terület kijelölését tartalmazza.  
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A beruházás adminisztratív terheit, a lebonyolító Önkormányzat által igénybe 
vett szakemberek költségét az ingatlan tulajdonosokat képviselő Vízközmű 
Társulatnak vállania kell. 
A vízközmű társulatok megalakulását, működését az érintett terület tulajdonosai a víz 
és csatorna közmű kiépítését kívánják megvalósítani, ebben kérik Önkormányzatunk 
közreműködését az alábbi menetrend szerint: 

1. az ingatlantulajdonosok Vízi Közmű Társulat létrehozásról (VKT) döntöttek 
(hivatalosan, formálisan még nem alakult meg), ezzel párhuzamosan létrehoztak 
egy szervező bizottságot (SZB), akik megkeresték Önkormányzatunkat a víz-
csatorna beruházás önkormányzati lebonyolítása érdekében. A gyakorlatban ez 
annyit jelent: az ingatlantulajdonosok összegyűjtik a teljes tervezési, és 
bekerülési összeget, amelyet közfeladathoz való hozzájárulás jogcímen átadnak 
az Önkormányzatnak, amely lebonyolítja a közbeszerzést és a kivitelezést, ha 
pedig menetközben pótlólagos forrásra van szükség, azt is az 
ingatlantulajdonosok állják.  

 

A konstrukció előnye, hogy míg a VKT Áfa-visszaigénylésre nem jogosult, addig 
az Önkormányzat igen (mivel csatorna rendszerét bérleti úton hasznosítja a 
DMRV-n keresztül), így a beruházás nettó értéken megvalósítható, az ÁFA a 
tervek szerint visszaigényelhető.  A VKT-nek természetesen az ÁFA összegét 
is biztosítania kell, amelyet – miután azt az Önkormányzat sikeresen 
visszaigényelte – visszakapnak. A szükséges pénzügyi források átadása kapcsán 
nincs szolgáltatás, így nem kell kiállítani számlát sem, vagyis nem keletkezik 
Áfa-fizetési kötelezettség emiatt a jogügylet miatt sem. A létrehozott közművek a 
2011. évi CCIX, törvény 6.§ alapján csak az Önkormányzat tulajdonában 
lehetnek, ez is indokolja Önkormányzatunk közreműködését. 

2. A VKT feladata kijelölni az érdekeltségi területet (vagyis a beruházással érintett 
területszakaszt), és az Önkormányzat tájékoztatása mellett megtervezi a 
beruházást. A VKT, illetve annak Szervező Bizottsága az Önkormányzat 
folyamatos tájékoztatása mellett előzetes költségbecslés alapján meghatározza a 
Prekobrdo területen a víziközmű ellátás (ivóvíz és csatorna) kiépítés tervezett 
költségvetését. A projekt tervezett költségvetést mellékelem. 

3. A VKT Szervező Bizottsága előzetes versenyeztetés mellett már kiválasztotta az 
engedélyezési tervek elkészítőjét (CIV-ING Mérnökiroda), amelyre alapozva a 
víziközmű ellátás kiépítése költségvetése meghatározható. Az előzetes tervekre 
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alapozva a kiválasztott tervezőtől megrendelték az engedélyes tervek 
elkészítését, a szükséges vízjogi engedély rövid időn belül jogerőssé válik.   

Abban az esetben, ha a Képviselő testület elhatározza a beruházás lebonyolítását,  
erről szándéknyilatkozatot fogad el, úgy az SzB. végrehajtja a Viziközmű 
Társulat tényleges, formális megalakulását. A Viziközmű Társulat megalakítását 
a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet,  illetve 
a Vízitársulatokról szóló  2009. évi CXLIV. törvény szabályozza.  

A VKT a projekt költségvetése ismeretében meghatározza az érdekeltségi 
hozzájárulás mértékét, amit az érintett ingatlan-tulajdonosoknak majd ki kell 
fizetni. 

A további releváns jogi előírások az alábbiak: 

A társulati közfeladattal érintett érdekeltségi terület meghatározásához a 
szervezőbizottságnak be kell szereznie az illetékes vízügyi igazgatóság, továbbá 
víziközmű-társulat szervezése esetén az illetékes önkormányzat jegyzőjének 
javaslatát. A javaslatokat a helyszínrajz elkészítésénél figyelembe kell venni. Ezt 
követően meg kell határozni az alapszabályt, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot és a tag érdekeltségi egységeinek számát. 

 
A VKT  megalakulását követően  meghatározza az érdekeltségi hozzájárulás 
mértékét, majd  beszedi az érdekeltségi hozzájárulásokat (közfeladathoz való 
hozzájárulásként), és „Fejlesztési hozzájárulás” jogcímen átadja az 
Önkormányzatnak a  kiépítés nettó költségéhez szükséges forrást (amely előzetes 
becslés alapján ~ 65.000.000 Ft., ez az összeg tartalmazza a felelős műszaki 
vezető és közbeszerzési eljárás költségeit is). Amikor a beruházási költség az 
Önkormányzatnak át lett adva, közbeszerzési eljárás keretén belül az 
Önkormányzat kiválasztja a kivitelezőt, majd megvalósítja  a víz-csatorna 
beruházást. A beruházás végeztével a felek elszámolnak, a VKT megszűnik, 
a teljes víziközmű vagyon és követelés-állomány az Önkormányzathoz kerül. 

Természetesen a VKT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben a tervezés 
költsége, vagy a közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatok alapján a víziközmű 
ellátás beruházás költsége meghaladja a VKT által beszedett fejlesztési hozzájárulás 
költségeit, úgy azt pótbefizetéssel haladéktalanul kiegészítik.  
 
A 2011. évi CCIX. törvény 10.§ alapján tisztázni kell a beruházás utáni 
üzemeltetésre átadást a szolgáltató DMVrt-vel. 
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Szükségesnek tartjuk a 17/2010. (I.26.) Kt. határozat visszavonását is. A 4 évvel 
ezelőtti döntés szerint „Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Prekobrdo területén az Erdőhát utcában haladó 20 kV-os szabad 
vezetéknek a Prekobrdo II. ütemet érintő részét (3541/30-3555/2 hrsz közötti 
szakasz) szabad vezetékkel kiváltja. A 20 kV-os kiváltó szabad vezetéket az Erdőhát 
utca közterületként megmaradó részére úgy kell telepíteni, hogy az a vonatkozó 
általános és egyedi előírásoknak eleget tegyen. A 20 kV-os szabad vezeték 
kiváltásának a folyamatát (tervezési, engedélyezési, kivitelezési stb. munkálatok) 
szervezi és finanszírozza, továbbá az ELMŰ-ÉMÁSZ költségbecslése alapján a 
mintegy 5,5 millió Ft + ÁFA bekerülési költséget a 2010. évi költségvetésbe 
betervezi 2010. évi megvalósítással.” 

Javasoljuk, hogy a szennyvíz-közmű beruházás kapcsán az érintettek vegyék 
tudomásul a tényt, hogy az elektromos oszlopokat saját költségükön kell 
áthelyeztetniük. 

 

Határozati javaslat 
 

1. Budakalász Város Önkormányzata úgy határoz, hogy elviekben támogatja a 
Budakalász Prekobrdo ivóvíz és csatorna kiépítését, az ehhez szükséges 
infrastruktúrális beruházások lebonyolítására ugyanakkor kizárólag az alábbi 
feltételrendszer teljes körű megvalósulása estén vállalkozik: 

a) A beruházással érintett Prekobrdo területegységben ingatlantulajdonnal 
rendelkezők Viziközmű Társulatot hoznak létre, amelynek feladatai: 

- az érdekeltségi terület (vagyis a beruházással érintett területszakasz) 
kijelölése, 

- a beruházás teljes, valós költségigényének előzetes meghatározása,  

- az előzetes műszaki tervek elkészíttetése, a szükséges jogerős vízjogi 
engedély beszerzése, 

- a projekt költségvetése ismeretében az érdekeltségi hozzájárulás mértékének 
megállapítása, 



 6

- a beruházás közbeszereztetéséhez és lebonyolításához szükséges műszaki 
dokumentáció és a teljes (ÁFÁ-val növelt) bekerülési összeg biztosítása és 
átadása az Önkormányzat részére.  

b) Az Önkormányzat feladatai: 

- folyamatos egyeztetés a PrekobrdoViziközmű Társulattal, 

- a beruházás közbeszereztetéséhez és lebonyolításához szükséges műszaki 
dokumentáció és a teljes bekerülési összeg átvétele, és szakszerű 
felhasználása, 

- a beruházás végeztével a beruházás eredményeként létrejött közművagyon 
tulajdonba vétele, 

- elszámolás a PrekobrdoViziközmű Társulattal. 

Budakalász Város Önkormányzata rögzíti, hogy a projekt megvalósításához 
saját forrást nem tud biztosítani, azaz kizárólag abban az esetben indítja meg a 
Prekobrdo területegység csatorna-közmű beruhászására irányuló közbeszerzési 
eljárást, és vállalja annak lebonyolítását, ha a PrekobrdoViziközmű Társulat  

- a beruházás teljes műszaki dokumentációját szakszerűen elkészítette, és 
átadta, valamint,  

- a beruházáshoz szükséges pénzügyi forrást teljes körűen biztosította, és 
nyilatkozik arról, hogy amennyiben az előzetesen megbecsült pénzügyi 
források nem elégségesek, pótbefizetéssel haladéktalanul biztosítja a teljes 
fedezetet, amelybe beletartozik az Önkormányzat eljárása során igénybe 
veendő szakértők és eljárások, illetve adminisztráció valamennyi költsége 
is.  

A fenti  feltételek maradéktalan megvalósulása esetén Budakalász Város 
Önkormányzata, mint ellátásért felelős megvalósítja Budakalász Prekobrdo 
területen a víziközmű ellátás (ivóvíz és csatorna) kiépítését, melyben a 
Budakalász Prekobrdo Víziközmű Társaság  (VKT) társberuházóként 
közreműködik.  

Budakalász Város Önkormányzata továbbá visszavonja 17/2010. (I.26.) Kt. 
határozatát, és a víziközmű-beruházásban való önkormányzati 
közreműködés további feltételéül szabja, hogy minden, a beruházással 
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érintett ingatlantulajdonos ezt a tényt bármilyen fajta igény érvényesítése 
nélkül tudomásul veszi.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

- a jelen határozatban rögzített elvek és előírások közlésére a Prekobrdo 
Viziközmű Társulat Szervező Bizottságával, illetve 

- együttműködési megállapodás megkötésére a jelen határozatban rögzített 
feltételek érvényesítése mellett a  Prekobrdo Viziközmű Társulattal. 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Budakalász Város Jegyzője a 
Prekobrdo Viziközmű Társulat részére a társulati közfeladattal érintett 
érdekeltségi terület meghatározásához szükséges egyetértő, támogató 
nyilatkozatát a megismert térkép-melléklet alapján adja meg. 

Határidő: folyamatos 

felelős: polgármester 

           
        Rogán László  
        polgármester 


