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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: 
Vksztv.) rendelkezik a víziközművekről. A Vksztv. 6. §-ának (1) bekezdése 
értelmében víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat, mint 
ellátásért felelős tulajdonába tartozhat.  
A Vksztv. 5/F. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ellátásra felelős kötelezettsége 
a víziközművek tulajdonjogának megszerzése. A Vksztv. 5/F. §-ának (4) 
bekezdése alapján Budapest főváros közigazgatási területén lévő felhasználási 
helyekre és az azokat közvetlenül ellátó víziközműre nézve az ellátásért felelős 
feladatait a fővárosban Budapest Főváros Önkormányzata látja el.  A Vksztv. 
8. §-ának (1) bekezdése alapján az ellátásért felelős és a beruházó a víziközmű 
térítésmentes átruházásáról megállapodást kell kötni. A főváros tulajdonában 
lévő, illetve tulajdonába kerülő víziközművek vagyonkezelője a Fővárosi 
Vízművek Zrt., amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 
kiadott engedély alapján a közműves ivóvíz és tüzivíz biztosítására szolgáló 
víziközművek üzemeltetésére kizárólagosan jogosult a főváros területén. 
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának beruházásában 2021- 
2022. közötti időszakban megépülő Vihorlát utca 76., Tutajos utca 10., Vitorlás 
utca (31. és 33 sz. között), Vitorlás utca (2 és 4. sz. között), Fagyalkás utca 2., 
Horgony u. 12. sz. esetében történt víziközmű telepítés, tekintettel arra, hogy az 
útépítés engedélyezésében résztvevő szakhatóság az útpályába és a 
szegélybe eső földalatti tűzcsap kiváltását – pályán kívüli, föld feletti tűzcsapra 
– írta elő.  
 
A megépült víziközművek helyszínei:  
Vihorlát utca 76., Tutajos utca 10., Vitorlás utca (31. és 33 sz. között), Vitorlás 
utca (2. és 4. sz. között), Fagyalkás utca 2., Horgony u. 12. sz. szám előtt. 
 
 
A megépült víziközművek összesen bruttó 55.123.111,- Ft összegből valósultak 
meg.  
 
A fent részletezett jogszabályok értelmében az elkészült fenti víziközműveket 
térítésmentesen át kell adni Budapest Főváros Önkormányzata részére.  
 
Kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Budapest, 2023. február „……”. 

       Borbély Lénárd 
       polgármester 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Egyeztető lap  
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Határozati javaslat 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján 
térítésmentesen átadja a Budapest XXI. kerületben létesített 8 db víziközművet 
(földfeletti tűzcsapok: Vihorlát utca 76., Tutajos utca 10., Vitorlás utca [31. és 33 
sz. között], Vitorlás utca [2. és 4. sz. között], Fagyalkás utca 2., Horgony u. 12. sz. 
szám előtt) Budapest Főváros Önkormányzata részére, bruttó 55 123 111 Ft 
értékben. 
 

 
Határidő:      azonnal 

 
Felelős:   Borbély Lénárd, polgármester 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Kálcsics Ferenc ügyvezető,  
  Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft., 

 Szeder Istvánné városgazdálkodási 
ágazatvezető 

   
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű 
támogató szavazata szükséges. 
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1. számú melléklet  
 

EGYEZTETŐ LAP 
 

JAVASLAT 
egyes önkormányzati infrastrukturális beruházások során megépült földfeletti 
tűzcsapok Budapest Főváros Önkormányzata részére történő térítésmentes 

átadására  
 

 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve:  dr. Villányi Dóra 
 aljegyző 

 
Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
Budapest, 2023. február … 
 

 
       dr. Villányi Dóra 

aljegyző 
     

 
2. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné  

                                               városgazdálkodási ágazatvezető 
 
Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 

 
Budapest, 2023. február …  
 

 
Szeder Istvánné 

városgazdálkodási ágazatvezető 
 


