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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2011. június 28-i ülésére 

 
Napirend: „Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem” vízjogi létesítési engedély  
                   módosítása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lengyeltóti belterületi vízrendezés II.ütemében tervezett 1-0 jelű földárok elmaradó 400 m-es 
szakaszát helyettesítő megoldásként – a közreműködő szervezettel egyeztetve – a Szent János árokhoz 
csatlakozást kétféleképpen valósíthatjuk meg. 
Egyik megoldás a tervezett szakasszal párhuzamosan attól kb. 15 m-rel a jelenlegi élő vízfolyást 
felújítani, melyhez az érintett 15 db. ingatlan 40 tulajdonosának a hozzájárulása és a vízjogi létesítési 
engedély módosítása szükséges a módosított tervek elkészítésével együtt. Ennek a változatnak kicsi a 
realitása, mivel a tulajdonosok egy része elhunyt és az örökösödési eljárást nem folytatták le, másrészt 
a tulajdonosok nem elérhetőek, mert ismeretlen a tartózkodási helyük, vagy Győrtől Ausztráliáig 
települtek el. 
A másik megoldás az, hogy a 414 hrsz-ú ingatlan D-i határán az állami közúttól a Szent János árokig 
egy új kb. 100 m hosszú szakaszt építünk és így vezetjük el a csapadékvizeket a befogadóig.  
Az ingatlan tulajdonosa Goldschmidt Antal István ehhez előzetes hozzájárulását adta. Ebben az 
esetben is terveket kell készíteni és a vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni. A tervek gyors 
elkészítését a Kapos-Hidro Kft. vállalja 100.000,-Ft bruttó áron, mely a szolgalmi jog bejegyzésére 
alkalmas vázrajz elkészítésének díját is tartalmazza. 
 

Határozati javaslat 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Lengyeltóti belterületi 
vízrendezés II. ütem” 1-0 jelű árkát a 414 hrsz-ú ingatlan D-i oldalán építi meg, a meglévő árok 
meghosszabbításával a Szent János árokig. Az új nyomvonal megtervezésével a Kapos-Hidro Kft-t 
bízza meg 100.000,-Ft bruttó tervezési díjért, mely magába foglalja a szolgalmi jog bejegyzésére 
alkalmas vázrajz elkészítését is.  
A tervek elkészülte után a vízjogi létesítési engedély módosítását kéri, melyhez a 70.000,-Ft eljárási 
díjat biztosítja. 
 
Határidő. értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
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