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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - 

köteles gondoskodni a település nem közműves ivóvízellátásáról. A közfeladat ellátása érinti a pápai 

0377/7 hrsz.-ú, 2739 m² területű, kivett út ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, valamint a pápai 

0377/11 hrsz.-ú, 11 ha 7724 m² területű, kivett major, szántó ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

külterületi ingatlanok területét, mely ingatlanok az AGROPRODUKT Mezőgazdasági Termelő és 

Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában állnak. 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § (2) 

bekezdése alapján, ha a vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítménnyel, vízimunkával érintett 

ingatlan nem áll az építtető tulajdonában vagy vagyonkezelésében, amennyiben a kérelem teljesítésének 

egyéb feltételei fennállnak, az engedély csak az ingatlan tulajdonosának, állami tulajdon esetén 

vagyonkezelőjének - a tervezett vízilétesítmény tulajdonosát is megjelölő - hozzájárulásával adható ki. 

 

A vízvezeték kiépítése már befejeződött és az Pápa Város Önkormányzat tulajdonába került, az ivóvíz 

ellátást biztosító Pápa, K-26 kataszteri számú mélyfúrású kút az AGROPRODUKT Mezőgazdasági 

Termelő és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában maradt. 

 

Mivel a vízvezeték az AGROPRODUKT Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság tulajdonában lévő pápai 0377/7 hrsz.-ú és pápai 0377/11 hrsz.-ú ingatlanokon megy 

keresztül, ezért szükséges, hogy az ingatlan-nyilvántartásban, a fenti ingatlanokra Pápa Város 

Önkormányzata javára, a változási vázrajz alapján kerüljön feljegyezésre vezetékjog és építési 

korlátozás. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: dr. Verrasztó Norbert Károly köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2015. február 17. 

 

 

 

  Dr. Áldozó Tamás sk. 

    polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az AGROPRODUKT 

Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában álló pápai 

0377/7 hrsz.-ú és pápai 0377/11 hrsz.-ú ingatlanokra Pápa Város Önkormányzata javára, a változási 

vázrajz alapján kerüljön feljegyezésre vezetékjog és építési korlátozás, és a vezetékjogot, mint vagyoni 

értékű jogot, egyúttal a forgalomképtelen törzsvagyonba sorolja be. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a vezetékjogot alapító megállapodás aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 


