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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 12. napján tartandó ülésére 

 

         

Előterjesztést készítette: Polgár Zsolt 

ügyintéző 

A határozati javaslatot törvényességi 

szempontból megvizsgáltam 

 

Tárgy: a Kékkút szőlőhegyi részén található 

ingatlanok vezetékes ivóvízzel való ellátásával 

kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

 

 dr. Szabó Tímea 

jegyző 

 

                   

 

 

 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

 

A Tisztelt Képviselő-testület 2015. szeptember 29-én megtartott ülésén kifejezte szándékát a 

Kékkút, szőlőhegyben történő vízvezeték kiépítésével kapcsolatban, majd a 2013. november 3-

án megtartott ülésén döntést hozott az vezetékes ivóvíz-hálózatának kiépítéséről. 

A döntésnek megfelelően az érintett területen levő ingatlanok tulajdonosai, használói Kékkút 

Község Polgármestere megkeresése alapján nyilatkozatukba vállalták az ingatlanokra eső 

esetleges szolgalom bejegyzését a beruházás teljes megvalósulása érdekében, valamint 

vállalták a rákötési egységek kiépítésére megállapított önrész megfizetését. Az önrész 

befizetése megtörtént, így a beruházás a következő szakaszba léphet. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési 

tervdokumentáció összeállításával és engedélyezésre történő benyújtásával kapcsolatosan 

Kékkút Község Polgármestere tárgyalásokat folytatott le, árajánlatok és költségkalkulációk 

kerültek bekérésre, amelynek eredményeként a Special Bauterv Építőmérnöki Kft. (8000 

Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A, 1/2) állított össze és küldte meg tervezési ajánlatát, amelynek 

összege 1.470.000,- Ft + ÁFA.  

 

http://www.kekkut.hu/


Felhívom a Tisztelt Képviselő-testülte figyelmét, hogy ez az összeg nem tartalmazza az egyéb, 

engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó járulékos költségeket (illetékek, hozzájárulások 

kiadásának eljárási díjait, …stb.), amelyek a későbbiekben fognak realizálódni a mindenkoron 

hatályos jogszabályban rögzített díjak szerint. 

Tekintettel a beruházás mielőbbi megvalósíthatóságára – figyelemmel a tervek mielőbbi 

elkészíthetőségére és az engedélyezési eljárás lefolytatására, amely optimális esetben 3-4 hónap 

időt vesz igénybe – kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ismertetetteket megtárgyalni 

és egyetértés esetén döntést hozni szíveskedjenek. 

 

 

/2016 .(II.12.)    Kt.  h a t á r o z a t i  j a v a s l a t : 

 

„A Kékkút, szőlőhegyben történő ivóvízhálózat kiépítéséről” 

 

1./ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút – 

szőlőhegyben található ivóvíz-hálózat tervezésével és engedélyezésre 

való benyújtásával a Special Bauterv Építőmérnöki Kft.-t (8000 

Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A, 1/2) bízza meg az árajánlatában 

szereplő 1.470.000.,- Ft + ÁFA összegben. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen 

döntést követően a döntés eredményéről a Special Bauterv Építőmérnöki 

Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A, 1/2) értesítse. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezési 

szerződés aláírására és a további, szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

 

Határidők: 1./  azonnal 

       2./  legkésőbb 2016. február 15. 

      3./  legkésőbb 2016. március 1., majd folyamatosan 

 

    

K é k k ú t , 2016. február 9. 

 

 

 

 

 

 

                  Pék László 

                 polgármester 

 

 


