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Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/384. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés
A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.
A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.
A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.
A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.
A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 06. 26. napján lezárta.

Melléklet
A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatról
(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)
Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/384/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(3) A Vgtv. 29. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Nem kell vízjogi engedély a már üzemelő, vagy létesítendő azon kutak esetén, amelyek olyan,
épülettel rendelkező ingatlanhoz tartoznak, amelyek
a) talpmélysége nem haladja meg a 80 m-t, továbbá
b) legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel üzemelnek és kizárólag házi vízigény, vagy háztartási
igények kielégítését szolgálja az ingatlanhoz tartozó legfeljebb 5000 négyszögöl nagyságú telek
vízellátásának biztosítása céljából.”
T/384/3/1. sz.
Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)
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(tárcaálláspont)

