
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a               
helyi önkormányzatok feladata a település belterületén (…) a csapadék- és egyéb vizek által             
okozott kártételek megelőzése – kül- és belterületi védőművek építésével – a védőművek            
fenntartása, fejlesztése, és azokon a védekezés ellátása. 
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 9. pontja alapján a csapadék elvezető                
rendszer az út műtárgyának minősül. A helyi közutak és műtárgyaik pedig a nemzeti             
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyi               
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak. 
 
Fentieknek megfelelően a helyi közutak műtárgyát képező csapadékvíz-elvezető rendszer         
kizárólag helyi önkormányzati tulajdonban állhat, a nem önkormányzati beruházás keretében          
épült csapadékcsatornát át kell adni helyi önkormányzati tulajdonba. 
 
A Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap a beruházásában létrejövő Sasad          
Liget Lakópark III-VII. ütemeinek megvalósítása során a fejlesztés közterületi csapadékvíz          
elvezetésének biztosítása érdekében elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető csatornát       
épített ki a Budapest XI. kerület belterület 1996/19, 1996/20, 1996/25 helyrajzi számokon            
nyilvántartott közterületi ingatlanokon (Csapadékvíz Elvezető Rendszer 1), továbbá fog         
kiépíteni a Budapest XI. kerület belterület 1996/24 helyrajzi számon nyilvántartott közterületi           
ingatlanon (Csapadékvíz Elvezető Rendszer 2). 
 
A fenti jogszabályi környezetnek megfelelően a Csapadékvíz Elvezető Rendszerek         
Önkormányzatunk tulajdonába adása szükséges. A jelenleg átvételre kerülő Csapadékvíz         
Elvezető Rendszer 1 értéke 13.329.877,- Ft. 
 
A Megállapodás tervezet a Csapadékvíz Elvezető Rendszer 1 átadása mellett tartalmazza a            
később elkészülő Csapadékvíz Elvezető Rendszer 2 Önkormányzatunk részére történő         
átadását is, azzal, hogy a Csapadékvíz Elvezető Rendszer 2 átadása annak elkészültét            
követően várhatóan 2019. március 30. után lesz esedékes. A Csapadékvíz Elvezető Rendszer            
2 értéke annak elkészültét követően kerül meghatározásra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a Polgármestert a           
mellékelt megállapodástervezet alapján kötendő szerződés aláírására felhatalmazni, továbbá a         
Csapadék Elvezető Rendszer 1 Önkormányzatunk részére történő térítésmentes átadásával         
kapcsolatos határozatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2018. április 10.  
 

                                                                                   dr. Hoffmann Tamás 


