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ELŐTERJESZTÉS 

 

  Képviselő-testület 2015. október 13-án tartandó ülésére 

 

 Tárgy:         Közkifolyók használatáról szóló önkormányzati határozat 

Előterjesztő:     Szalóki Géza  polgármester 

 Előkészítő:       Harmath Hajnalka  jegyző                   

 Véleményező:      Pénzügyi  bizottság 

 Ügyiratszám:         

 

 

 Tisztelt Képviselő testület!  

 

 Képviselő-testület 2015. szeptember 15-i ülésén döntött Győrújbarát Község Önkormányzat 

közigazgatási területén a további évekre vonatkozóan működő közkutak listájáról.  Győrújbarát, Akác 

körúti kegyeleti helynél is megszüntetésre javasoltuk a közkutat.  

Varga Károly Úr a Nagybaráti Római Katolikus Egyházközösség képviseletében azzal a kéréssel fordult 

a T. Önkormányzathoz, hogy fent nevezett közkút, Akác körúton továbbra is  üzemelhessen. Az 

üzemeltetéssel járó költségeket az Egyházközösség magára vállalja. Ezen felül kérelmezte, az István 

utca – Kis J. utca sarkon közkút kialakítására nyíljon lehetőség, melynek költségét szintén kérelmező 

magára vállalja. 

 

Döntés hatásvizsgálata: 

 1. Társadalmi hatása: Igazodik a hatályos jogszabályi környezethez, a víziközmű szolgáltatás 

szabályaihoz.  

2. Gazdasági, költségvetési hatása: A közkifolyókon mért fogyasztás utáni fizetési kötelezettség az 

önkormányzat költségvetését terheli. A közkifolyók használatához kapcsolódó magatartási szabályok 

megállapításával, illetve a közműves ivóvízellátással nem rendelkező háztartások átalány szerinti 

díjfizetéssel az önkormányzat kiadási csökkennek.  

3. Környezeti következményei: nincsenek.  

4. Egészségi következményei: nincsenek.  

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztratív terheket befolyásoló tényező nem 

jelentős. 
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 6. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A közkifolyók használata során elfogyasztott 

vízmennyiség költsége továbbra is az önkormányzatot terheli.  

7.  határozat szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 Indoklás: Határozat az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a 

felhatalmazást adó, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 

jogharmonizációs követelményeknek megfelel. 

 

 Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat: 

 

Határozati javaslat  

Győrújbarát Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                                           ………/2015. ( X. 13.) sz. határozata  

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015. (IX. 15.) sz. 
határozatát módosítja akként, hozzájárul  Győrújbarát, Akác körút kegyeleti helynél 
levő közkút további üzemeltetéséhez, valamint a Győrújbarát, István utca – Kis J. 
utca sarkon levő kereszthez közkút kialakításához, azzal a feltétellel, hogy a két 
közkút üzemeltetési költségeit a Nagybaráti Római Katolikus Egyházközösség 
magára vállalja. 

2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos  
             intézkedések  megtételére a Pannon-Víz Zrt. felé. 
             Felelős: Szalóki Géza polgármester 

             Határidő:   azonnal 

 

Győrújbarát, 2015.október 07. 

 

                                                                                                                      Szalóki Géza 
                                                                                                                     polgármester                                             


