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Felsőlajos Község Önkormányzata 
 
LMKOHFL/49/19/2016. 
 
 
 
 
 
 

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 
2016. december 01. 

 
Az ülésen hozott határozat száma és tárgya: 
 
56/2016. (XII. 1.) ÖH  A felsőlajosi 025 hrsz-ú ingatlanon található belvíz elvezető 

árokkal kapcsolatos - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) 
KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti – 
hozzájárulás megadásával kapcsolatos döntés meghozatala 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 01-én 
13.15 órakor, Felsőlajoson, a Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, 
Makainé Antal Anikó képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző 
      
Jegyzőkönyvvezető:    Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 

               Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van. 
Czigány Lajos képviselő igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 1 napirendi pont 
szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki 
egyetért így a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat 
fogadta el: 
 

Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. A felsőlajosi 025 hrsz-ú ingatlanon található belvíz elvezető árokkal 
kapcsolatos - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 
kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM 
rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti – hozzájárulás 
megadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Juhász Gyula 
polgármester 

1. napirendi pont: 
A felsőlajosi 025 hrsz-ú ingatlanon található belvíz elvezető árokkal kapcsolatos - a 
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. 
(VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti – hozzájárulás megadásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Az Önkormányzat testületi döntés keretén belül már adott 
hozzájárulást a Márka Üdítőgyár Kft. részére. Hiánypótlásra kérték fel a céget, hogy a 
szükséges szakhatósági hozzájárulást elküldjék. Szolgalmi jogot kért, ezt törvényileg nem 
lehetséges.  Átadom a szót Jegyző Úrnak! 
 
dr. Balogh László jegyző: Szolgalmi jogot nem tudunk adni, viszont hozzájárulást igen, mely 
szerint a partszakaszt igénybe veheti és használhatja és az eredeti állapot visszaállításával, 
illetve a felmerülő károk a gyárat terhelik.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
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56/2016. (XII. 1.) ÖH   
A felsőlajosi 025 hrsz-ú ingatlanon található belvíz elvezető árokkal kapcsolatos - a 
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. 
(VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti – hozzájárulás megadásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
 

 Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 025 hrsz-ú 
ingatlanon található XX/d jelű (belvíz elvezető) árkot a Márka Üdítőgyártó Kft. a 
Felsőlajos, Közös külterület, 034/14 hrsz-ú ingatlanon létesítendő üdítőital 
palackozó működése során keletkező tisztított szennyvíz elvezetése céljából igénybe 
vehesse a jelen határozat 2. pontjában meghatározott feltételekkel.  
 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. pontban adott 
hozzájárulását az LMKOHFL/26/6/2016. iktatószámon kiadott befogadói és 
tulajdonosi nyilatkozatban foglaltak fenntartásával az alábbi feltételekkel adja meg:  

 
a.) A nyomott csatorna kitorkollóművét úgy kell kialakítani, hogy: 

aa.) a kitorkollás a folyásiránnyal 45 –os szöget zárjon be (a bevezetés 
folyásirányba történjen, ne arra merőlegesen), 
ab.) a 14-187-09-09 jelű tervlapon ábrázolt „terméskő betonágyazatba” burkolást 
a mederfenékig kell levinni, illetve a mederfenéken is ki kell alakítani (az ábrázolt 
„kőszórás” helyett), a betorkollástól számított legalább 2 m hosszon. Az ábrázolt 
kőszórást a többi szakaszon meg kell tartani. 
 

b.) A keletkező és bevezetésre kerülő tisztított technológiai szennyvíz tisztaságának 
meg kell felelnie a mindenkor hatályos, a vízminőségre vonatkozó 
jogszabályoknak, így különösen a jelenleg hatályos, a vízszennyező anyagok 
kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletnek. 
 

c.) A b. pont szerinti vízminőséget igazoló iratokat megkeresésünk esetén kérjük 
rendelkezésre bocsátani. 

d.) A felsőlajosi 025 hrsz-ú ingatlanon található XX/d jelű (belvíz elvezető) árok 
bekötővezetékkel érintettel partszakasza, továbbá a nyomott bekötővezeték, és a 
kitorkolló műtárgy fenntartásáról, karbantartásáról és tisztán tartásáról a befogadó 
csatorna állagának és vízelvezető képességének változása nélkül a létesítmény 
tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni. A létesítmény megszűntetése 
vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a saját költségén kell az 
eredeti állapotot visszaállítani. 
 

e.) A felsőlajosi 025 hrsz-ú ingatlanon található XX/d jelű (belvíz elvezető) árokba 
történő szennyvíz bevetésből adódó többletköltségeket, valamint a szennyvíz 
bevetéssel összefüggésben keletkező minden kárt a Márka Üdítőgyártó Kft., mint a 
Felsőlajos, 034/14 hrsz-ú ingatlanon létesítendő vízkezelő műtárgy, 
szennyvíztisztító telep és a nyomott szennyvízvezeték tulajdonosa köteles viselni.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. december 1. 
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Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai ülést 13.23 órakor 
lezárom. 
 

kmf. 
 

 
 
 

   Juhász Gyula sk.          dr. Balogh László sk. 
   polgármester       jegyző 

 
 
 


