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Tdrg5,: Javaslat ,,a f<ivrirosi kertileti belteriileti sziliird
burkolat ndlktili utak sziliird burkolattal tdrten6
elliitAsAnak tdrnogatris6ra" jogcimen biaositott
c6lel<iininyzat 2020. 6vi I. iitem ig6nyles6re

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Az Orszriggnites az iillami kdltsdgvetdsben 2020.6vre 5 millidrd forintot biaosit a budapesti
keriileti dnkorm{nyzatok szimitra a ftildutak megsziintet6s6re. A k6ltsdgvet6si sor ,.gazdiija" a
Miniszterelndksdg 6s miniszteri bizosa Szatmiiry Krist6f orsziiggyril6si k6pvisel<ink.

A MinisZerelndksdg - mint Trimogat6 - a fovrirosi keriileti belteriileti szikird burkolat n6lkiili
utak sziLird burkolattal tiirtdno ellatiisa erdekdben vissza nem tdritend6 kciltsigvet6si tiimogatiis
igdnyl6s6re kiirta a 2020. dvi I. iitem piiyizatit. A tamogatest azok a fovdrosi kertileti
dnkormrlnyzatok ig6nyelhetik, melyek 2020. m6rcius 3l . id6pontj6Lban rendelkeznek a f6vrirosi
keriilet teriileten tal6lhat6, a helyi rinkormiinyzat tulajdoniiban, vagy kezel6s6ben 6U6 tbtd'll
sziliiLrd burkolattal t6(6n6 ellatasara vonatkoz6 kiviteli terwel. az ftepft6sre vonatkoz6 joger6s
hat6srlgi enged6llyel. vagy - ennek hirinyrlban - a hat6siigi engeddly megszerz6sdre irdnyul6
eljdr6s megindft6srit igazol6 dokumentummal. Az ig6nyelhet6 tAmogatiis felso hat6ra brutt6 250
000 Ft/foly6meter. a beruhaziis megval6sit6s6hoz ezen feltil sziiks6ges fondst a

kedvezm6nyezettnek (Onkormanyzat) kell biaositania (r6szletes pitlyir;ati tej6koztat6 I

mell6klet).
A pitly ilzat benyrijtrisrinak hatrirideje 2020.03.3 l.

A Budapest Friviiros XVl. Kertilet Onkormiinyzata az akibbi utciik tekintetdben szeretn6

benyrijtani ig6ny6t triLrnogatiisra.
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szakaszhatdra

kiizmtvek
ki6pitetts6g

e

Rend€lkez6sre 6ll
e jogerds 6pit6si

enged6ly

szakasz
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Csobogo utca 82 500 000

Ostoros [t (6szaki

szervizft)
Ostoros Ut 2l-57 sz kozdn rgen .100 100 000 000

Ostoros lit
(szervizut)

C)storos it 10-52 sz. k6zaitt kiepiilt lgen .lJ0 Ir0000000

SarjI utca kidpUlt engedelyezes alatt 610 155 000 000

Kardosfa utca lbafa utca - Simonfa utca kidpiilt engeddlyezds alatt 140 85 000 000

Gdlosfa utca lj6sz utca - Kardosfa utca tblyamatban engeddlyezes alatt t90 47 500 000

B6szdnfa utca ijdsz utca -Kardosfa utca folyamatban engeddlyezes alan 100 50 000 000

Simonfa utca ijdsz utca -Kardosfa utca f-oh amatban engeddlyezes alan 200 50 000 000

Ibafa utca ijesz utca -Kardosfa utca engeddlyezds alan 180 4s 000 000

I.iAsz utca engeddlyezds alan t87 46 750 000

Asaag utca
Arpddfbldi [t - Asztag utca
t2

folvamatban engeddlyezes alatt i50 87 500 000

Kassai utca Sarkad utca - Kassai utca I kiepiilt engedelyezes alatt t71 43 500 000

Ktirvastt sor Rikosi it - Szent Korona utca kiepiilt engedelyezds alatt il0 82 500 000

Simong6t utca - I 18692 hrsz
rit

folyamatban engedelyezds alan ji0

kiepiilt

Margir utca - 10'126912 htsz.

lollamatban

Zsemldkes utca - Simonfa
utca

l'olyamatban
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A belteriileti
It6pit6ssel 6rintett

utca neve

A b€lterUleti itdpil6s
szakaszhat6ra

kdzmIvek
ki6pitetrs6g

e

Rendelkez6sre 6ll
e jogerds 6pit6si

enged6ly

szakasz
hossza

(m)

Becsiilt
6pit6si kOlts6g

(brult6 Ft)

Csinszka utca
Veres Peter [t- Zsemldkes
utca

kieptilt
engeddlyezds

inditiisa m6rcius
3l-ig t1 l2

Papir utca Ujszisz utca - Zsemldkes
utca

kiepiill
engedelyezds

inditdsa miircius
3 l-ig

Farkasbab utca
Ujsz6sz utca - Zsemlekes utca

kiepiilt
engeddlyezes

inditiisa miircius
I l-ig lan

Cdrda utca P6sa Lajos utca - Vulk6n
utca

kiepUlt
engeddlyezds

inditiisa marcius
3l-ig .181

Ddlceg utca
Szlovrik [t - Zrinyirisz utca

kiepUlt
eng. inditisa
m6rcius .31-ig t77

.l,l 250 000

Hermina utca J6nos utca - Wesselenyi u.

Szdnfu utca - Kom6romi u

kiepiilt

kieptilt

eng. inditrisa

miircius 3l-ig 96.1 2.r r 000 000

Petofl utca
Kossuth utca - Riikoczi utca

kidpiilt
eng. inditrisa
m6rcius 3l -ig 28 t

70 250 000

Nefelejcs utca
R6zsa utca Palya utca

kidpult
eng. inditiisa
miircius 3l-ig r50

37 500 000

A nevezett utcek hossza 6sszesen8773 m, kivitelezds becsiilt kdltsege 2193 250 Ft.

A felt6telek kdzdtt szerepel a kdzmtvek teljes kidpitettsege, illetve a hirinyz6 kdzmr.ivek
ut6pit6st megeloz6 kidpit6s6nek vrillakisa. E felt6telnek minden utca megfelel, illetve a
be6pitetlen ingatlanoknril a hiinyzo kdzmribekdtdsek kidpitdsdnek felgyorsit6srit az
ingatlantulajdonosokkal egytittmiikddve vrillalj uk.

Tovribbi feltetel hogy az tit a kertileti dnkormiinyzat tulajdonrlban. vagy kezeldsdben kell
legyen. Ez a felt6tel az Ostoros ritnril nem, M Asztag utciinril r6szben teljesiil.

Az Ostoros rit tulajdonosa a F<iviirosi 6nkorm6nyzat. a foprllya 6s a szervizutak kezeloje a
Budapest Kdzrit zrt. A szervizttr6l nyil6 ingatlanok tulajdonosainak keresdre
Onkormdnyzatunk elkdszittette a sziliird burkolat ki6pit6senek terveit, 6s tervezi a tiimogatrls
ig6nyl6s6t erre .u utcen is. A trirnogatrisi ig6ny lehiviisiihoz - a Magyarorsziq helyi
dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CL)O(XX. tdrv6ny 23 g (7) bekezd6se alapjan -
dnkormd.nyzatunk a kezel6si feladatokat dtvrillalhatja. A kezel6s iitadrisrinak-rltv6tel6nek
feltdteleit megiillapodiisban kell rdgziteni 6s a meg6llapodris aLlirrisrit kdvet6en rendelettel kell
szabillyozni. A F<ivrirosi Onkormrlnyzattal a trirgyakisokat megkezdtiik. a megallapodiis
tervezetdt dsszeiillitottuk (2 sz. mell6klet). A F<ivrirosi K6zgyiil6s februrir 26-i tilesdn
j6vrihagyta az Ostoros fthoz kapcsol6d6 kdzutkezel6si feladatdtadiist es az enol sz6l6
megiillapodiist.

Az Asztag utca kiil6nleges fekv6sti. kdzepen hossz6Lban fekszik a keriilet 6s Cs6mdr telepiil6s
hatira (3. melldklet). Csak a budapesti oldalon nem fdr el az titpdlya" az Csdmdr teriilet6re
benyulik. A megfelel<i ritkezel6s igy nem biaositott. ezd( az [tburkolat szdl6ig, fiiggetlentil a
telepiil6shatrirt6l Onkormri,nyzatunk ritvrillalhatja az rit kezel6s6t 6s tizemeltet6set, melynek
felt6teleit megiillapodiisban kell rrigziteni (4. sz. mel[6klet), 6s a megrillapodris mindk6t fet
akiiriisiit kdvet6en rendelettel kell szabrilvozni.

K6rem a tisztelt
beny'rijtrisdhoz.

K6pvisel6-testtiletet. hozza meg hatdrozatait a dmogatesi k6relem
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Hatrirozati javaslat I.

Hatrirozati javaslat Il.

J-

Budapest F<ivriros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pvisel<i-
testtlete a Magyarorsziig helyi dnkormiinyzalairol sz6l5 201 1 . dvi
CLXXXX tdrvdny (Mdtv.) 12. $-riban foglaltakra figyelemmel
el6zetesen hozzitjAn:J a XVI. keriilet Ostoros rit, I 15693 hrsz.-t ds

115806 hrsz.-ri ingatlanon takilhat6 jelenleg burkolatlan
szervizutak (6szaki szervizut Ostoros fi 21-57. sz. kdzdtt, d6li
szerviztt Ostoros [t I 0-52. sz. kdz<itt) krrzrltkezel<ii-tizemeltet6i

feladatainak 5 6vre tdrteno iitv6tel6hez a F6vrirosi

6nkormrinyzau6l.

J6vihagyja 6s megkdti a Budapest Friviiros Onkorm anyzata es a

XVI. Keriileti Onkormdnyzat kdzdfti Kdzttkezel<ii Es

Uzemeltetdsi Fetadat Atv6llakisr6l sz6l6 meg6llapodrist a jelen

el6terjesztds 2. sz. melldklete szerinti tartalommal,6s felk6ri a

polgiirmestert annak alliriisiira ,a feladatok ds hat6skcir6k

ritvrillal6srir6l sz6l6 rendelet elok6szitds6re.

Felel6s: Kovrics P6ter polgiirmester
Hat6rido: 2020. december 31.

(elfogad6sa egyszeni sz6tdbbs6get ig6nyet)

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat Kdpvisel<i-

testiilete a Magyarorszrig helyi dnkormrinyzatairol sz6l6 2011. evi

CLXXXX tdrv6ny (M6tv.) 23.$ (5) pontj6ban ds a kiizuti
kdzlekeddsr<il sz6l6 1988. 6vi I. tdrvdny ll. $-6ban foglaltakra

figyelemmel elozetesen hozzitltrul, hogy a megosaott

tulajdonban l6v<i Budapest XVI. ker. Asztag utctit (Budapest 1 l3
913 hrsz.) 6s a Cs<imdr Asztag utcAt (Csdm6r 2822 hrsz.) a XVI.
keriileti 6nkorm Anyzal szilird burkolattal liissa el, kdzrltkezel6i-

tizemeltet6i feladatokat, ftiggetleniil a telepiil6shat6rlfl, az

ritszegdly6ig - uttengelyttil 2,8 m - a tovribbiakban a XVI.
keriileti Onkormiinyzat l6ssa el.

J6vrihagyja ds megkdti a Csdm6r Nagyk6zs6g Onkormrinyzata 6s

a XVI. Kertileti Onkorminyzat kdzdtti K<izritkezel6i 6s

iizemeltetdsi feladat 6tvallalesr6l sz6l6 megiillapodrist a jelen

el<iterjeszt6s 4. sz. mell6klete szerinti tartalommal, ds felk6ri a

polgrirmestert annak al6irris6ra, a feladatok 6s hatiiskdrdk

ritv6tlakisdr6l sz6l6 rendelet el6kdszit6s6re

Felel6s: Koviics P6ter polgriLrmester

Hat6rido: 2020. december 31.

(etfogadiisa egyszeni sz6tdbbs6get igdnyel)
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Hatdrozati javaslat III.:

Budapest. 2020. 03. 05.

T6rv6nyess6 gi szempontb6l megt'elel6

kau ?' -. 
'

Dr. Csomor En in
jegyzo

Budapest F<iviiros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pviselo-
testiilete .,a fovdrosi kertileti belteriileti szil6rd burkolat ndtkiili
utak sziLird burkolattal t6rt6no ellatasa 6rdek6ben vissza nem
tdritend6 kdlts6gvet6si tdmogatrisri,ra" trimogatrisi felhivris IV.
iitem6ben a Minisztereln<iksdg, mint T6mogat6 fel6 egyedi
k6relmet nyuit be az al bbi utciik vonatkoz6sdban:
Csobog6 utca (Simonget utca - I 18692 hrsz. rit kdz6tt).
Ostoros tit (szervizrit) (Ostoros ttl21-57 sz. k<iz<itt),

Ostoros rit (szervizrit) (Ostoros [t l0-52 k6zdtt).
Sarjri utca (Margit utca 107269/2 hrsz k6zritt),
Kardosfa utca (lbafa utca - Simonfa utca k6zdtt),
Grilosfa utca (ljrisz utca - Kardosfa utca kdzdtt),
B6sz6nfa utca (ljiisz utca - Kardosfa utca kdz6tt),
Simonfa utca (lj irsz utca - Kardosfa utca kciz<itt),
Ibafa utca (ljrisz utca - Kardosfa utca kdzdtt),
Ijrisz utca (Zseml6kes utca Simonfa utca kdzdtt),
Asztag utca (tup6dftttdi rit - Asztag utca 12. kdzdtt),
Kassai utca (Sarkad utca - Kassai utca l. kdz6tt),
Kdrvaslt sor (Rrikosi ut - Szent Korona utca k6zdtt),
Csinszka utca (Veres P6ter rit - Zsemldkes utca kriz<itt),
Papir utca (Ujszrisz utca - Zseml6kes utca kdzdtt),
Farkasbab utca (Uj sziisz utca - Zseml6kes utca kdz6tt),
Giirda utca (P6sa Lajos utca - VulkAn utca kdzdtt)
D6lceg utca (Szlovrik it - Zrinyittsz utca kdzdtt)
Hermina utca (Jdnos utca - Wesseldnyi utca 6s Sarkad utca -
Komiiromi utca karz6tt),
Pet<ifi utca (Kossuth Lajos utca Rrik6czi utca k6zcitt),
Nefelejcs utca (R6zsa utca - Prilya utca kdzritt).

Felhatalmazza a Polgrlrmestert a tiimogatrisi k6relem
benyrijtrisrira, valamint a megval6sitrissal kapcsolatos minden
sztiks6ges int6zked6s megt6tel6re.

Felelos: Kovrics Pdter polgrirmester
Hatrirido: 2021 . jrinius 30.

(elfogadiisa egyszeni sz6tdbbs6get igdnyel)

/o

Kovrics P6ter
polgdrmester

(
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Tiirsyaliisra kiieldlt bizotts6eok: Kertiletfejtesadsi ds Uzemeltetdsi Bizottsrig,

Gazdasrigi 6s P6nztgyi Bizottsdg

Mell6kletek; l. sz. mell6klet
2. sz mell6klet

3. sz. mell6klet
4. sz mell6klet

R6szletes pitly iuati t6j 6koaat6.
Budapest F6viiros Onkormrinyzata 6s Budapest XVI. kertileti
Onkormiinyzat kdzdtti megiillapod6s tervezet
Cs6m6r-Budapest XVI. keriilet telepiil6shatiira
Csdmdr Nagykdzs6g Onkorm lnyzata 6s Budapest XVI.
kertileti Onkorm inyzat kdzdtti meg:illapodds tervezet
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RESZLETES TAJEKOZTATO
2020. i.v r. irrEM

A M inisztereln<ikseg - mint Trimogat6 - a f6v6rosi ker0leti kezel6sii. belteriileti 6s kiiltertileti.
valamint a kozigazgatiisi hatrirrin talilhat6 is ezekhez kdzvetlen0l kapcsol6d6 sziliird burkolat
ndlktili utak sziliird burkolattal tijrteno elLitrisa drdekdben vissza nem tdritendo kdlts6gvetdsi

temogatest kiv:in nyrijtani azoknak a f6virosi keriileti tinkorminyzatoknak. amelyek a

t:imogatisi k6relem (a tov:ibbiakban: timogatisi k6relem) benyfjt:is{nak id6pontjiban
rendelkeznek a fibv6rosi kertilet beltertilet6n, kiilteriiletdn, valamint a fov6ros kdzigazgatisi
hatinin takilhat6 6s ezekhez k0zvetlen0l kapcsol6do, a fbv6rosi kertileti <inkormilnyzat
tulajdoniiban vagy kezelesdben el16 ft,ldft szil6rd burkolattal tdrt6n6 elkitrisrihoz kapcsol6d6.

rit6pit6sre vonatkoz6 joger6s vagy v6gleges hat6sigi enged6llyel vagy - ennek hi:inyiban - a

hat6srigi enged6ly megszerz6s6re irrinyul6 eljrinis megindit6srit igazol6 dokumentummal, az

aldbb r6szletezettek szerint.

A ktzrlti kozleked6srril sz6l6 1988. 6vi I. ttirvdny 29. S (l) bekezd6se 6s 33. $ (l) bekezddse

b) pontjrinak bb) alpontja. valamint a fejezeti kezel6sri el6irinlzatok 6s a k6zponti kezel6sti

eloiriinyzatok kezel6s6rtil ds felhaszndl6s6r6l sz6l6 8i2016. (1II.25.) MvM rendelet l. melleklet
l0h sora alapjrin a friviirosi keri.ileti 6nkormiinlzat.

F6virosi keriileti kezel6sii, belteriileti 6s ktlteriileti, valamint a f6viros kiizigazgatisi
hatirin talilhat6 6s ezekhez ktizvetleniil kapcsol6d6 szilird burkolat n6lkiili utak szil:ird
burkolattal tdrt6n6 ellitisa, azzal, hogy a ftildutaknak:

a) a kiizforgalom el6l el nem zirt kiizutaknak kell lenniiik;
b) f6virosi keriileti iinkorminyzat tulajdoniban vagy kezel6s6ben ill6knak kell

lenniiik.

T6mogat6 fdtdtitnak tekinti - dsszhangban az utak dpitds6nek. forgalomba helyezds6nek ds

megsziinter6sdnek enged6lyez6s6rol sz6lo 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (a tovibbiakban:
9312012. Korm. rendelet) 2. $ l. pontjeban 6s a ktizriti k6zleked6s szabrilyai16l sz6lti

li 1975. (ll. 5.) KPM-BM egy0ttes rendelet (a toviibbiakban: KRESZ) l. ftiggeldk l. cim sz)

pontjaban meghatarozottakkal - az:
a) az ingatlan-nyilviintartdsba itkdnt bejegyzett,
b) ajrirmii ktizlekedds6re szabadon tartott.
c) az eredeti termett talajri vagy ahhoz hasonl5 anyagir, vagy ltildmunkiival. szaball'os

keresztszelv6nnyel, vfzelvezet6ssel kialakitott, p6lyaszerkezet n6lkiili tit' amelynek

1

A loviirosi kertileti kezel6sii. belteriileti ds kiiltertileti. valamint a k<izigazsatisi hatir6n tal6lhat6
6s ezekhez kdzvetlentil kapcsol6d6 sziliird burkolat n6lktili utak szil6rd burkolanal tdrt6no

elliitrisiinak t6moeatisa 6rdekdben benvfitand6 egyedi dmogatiisi kdrelemhez

l. A tdmoqatdsi kdrelem benyfjtiis6ra. illetve a tiimogatiisra.iososultak kdre

2. A t6moeatiisi kdrelem alaoiiin az aliibbi c6lra nvfithat6 t6moeat:is



d)
e)

jrirhatos6ga a talajt6l ftiggo anyaggal - zrizottko, kavics, pemye, koh6salak, feldolgozott
is min<isitett ipitdsi is bontiisi hulladik -javithat6.6s
amell'en legfeljebb talajszerkezetet jav it6 beavatkoz6s ttirt6nt.
idedrtve azon ftildutat is. amely a sziliird burkolatri rithoz val6 csatlakoz6s, illewe a vastti
rltjdro elott legfeljebb 50 meter hosszban sziliird burkolattal rendelkezik.

T6mogat6 beltertiletnek tekinti a tertiletszen'ez6si eljirisr6l sz6l6 321/2012. (Xl. 16.) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: 32112012. Korm. rendelet) l. g l. pondrira tekintettel a teleptilds
kdzigazgatrisi tertletdnek - jellemzrien a telepiilds tdrt6netileg kialakult. dsszefiiggii, bedpftett.
vagy be6pftdsre szent tertileteket tartalmaz6 - a helyi dpit6si szabilyzatban kijeltilt rdszet.

A timogatiissal drintett ft/utak belter[leti, k0lterUleti, kdztt jelleg6r<il 6s a helyi dnkorm6nyzat
tulajdoniban rillisrir6l a Temogat6 az ingatlan-nyilviintartis alapjin gyozridik meg, ez6rt k6rjiik.
hogy a tiimogadssal drintett ft/utak term6szetbeni elhelyezkeddsdt 6s helyrajzi szrimrit
sziveskedjenek pontosan meglel0lni.

A fovdros ktizigazgatrisi hadren kl6lhat6 ds ezekhez kdzvetleniil kapcsol6d6 tit/utak esetdben a
Tdmogat6 az tt/utak ezen jellegdrol tdrk6pmisolat alapjrin gy5zodik meg, ezirt k6rjtik, hogy a
timogadssal 6rintett ezen tl/utak eset6ben - az utak term6szetbeni elhelyezkedds6nek 6s
helyrajzi szrim6nak megadiisa mellett - sziveskedjen a t6rk6pmiisolatot is becsatolni.

A t6mogat6ssal drintett ftnak a frivirosi kertileti <inkormiinlzat kezel6s6ben rilkis6t a k6relmez6
kriteles igazolni, elsosorban az enril sz6l6 megillapodris becsatolisival. A kdrelmezti a
kezel6s6ben 6l16 tiimogatiissal 6rintett tt/utak esetdn is ktiteles biztositani az alibbiak
6rv6n1'estil6s6t:

A umogatissal 6rintett rlt tulajdonosa a rimogatott beruhiiziissal ldtrehozott vag_vont - az
rillamh6ztartrisr6l s/616 tdrvdny v6grehajrisrir6l sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a tovibbiakban: Avr.) 102. S (l) bekezd6sdnek megfelel5en - a pdnziigyi elsz6mol6s ds
szakmai beszimo16 Trimogat6 :lltali elfogad:is6t6l sziimitott l0 (tiz) dven beltil a
foglalkoztatiisi. a szolgiiltarisi is az egydb kotelezettsdgek riwrillakisrival, iitruhiiz6sival, a
t6mogatrisb6l vis6rolt eszkiiztiker pedig a pdnziigl-i elszimolis 6s szakmai besz6mol6
Timogat6 iltali elfogadrisrit6l sziimitott hrirom (3) iven beltil kizrir6lag a T6mogat6 el6zetes
j6vdhagyrisrival idegenitheti el. adhatja bdrbe vagy mris haszndlatdba, illetoleg terhelheti meg,
toviibbd hogy ezen idoszak alan kdteles gondoskodni azok fenntartdsiir6l ds
6llagmeg6v6srir6l. Tdmogat6 a j6v6hagyris megad6siit a kedvezminyezettet a dmogar6s
alapjdn terhelo kOtelezettsdgek ritvrillahisrinak biztositiisa 6rdek6ben feltdtelhez k6theti.
Amennyiben a temoga6ssal 6rintett ft tula.fdonosiinak ezen ft vonatkozasaban a
tdmogat6snak vagy egy rdsz6nek felhasznrikisa 6ltal a tAmogatott tevikenysdg id6tartama

2

T6mogato ftildtitnak tekinti tovribbri az olyan ideiglenes, egys6ges ritpiilyaszerkezet 6s tisszetiiggo
homog6n sziliird burkolat ndlkuli utat is. mely haszniilatbav6teli engeddllyel nem rendelkezik.

T6mogat6 kiilteriilernek tekinti a 32112012. Korm. rendelet l. $ 6. pontjrira tekintenel a teleptl6s
kdzigazgatrisi teruletdnek beltertiletnek nem minosiil6. els6sorban mezogazdasiigi, erd6mtivel€si,
vizgazdrilkodrisi, vagy ktil<inleges (pl. brlnya, vizmeder, hullad6ktelep) c6lra szolg6l6, vagy
mr.ivel6s alatt nem il16 termiszetktizeli riszdt.



alatt barmilyen bevdtele keletkezik. azt kdteles a timogatisi cdlra forditani, 6s a

felhaszniiliissal elsziimolni.
A tiimogat6si igdny jogossrigrit, illewe a tiimogat6s rendeltetdsszerii felhaszndl6s6t a

T6mogat6. az Allami Sziimvevoszdk. a Korm6nyzati Ellenorzdsi Hivatal. az iillami
ad6hat6srig, a csek6ly Osszegr.i dmogat6sok nyilv6ntartiseban 6rintett szervek, tovibbi
jogszabrilyban erre feljogositott egy6b szervek, illetve az iiltaluk meghatalmazott szervezet
vagy szemdlyek - a timogatott rit tulajdonoset irinto vonatkozdsaiban - a tulajdonos esetdn

is effenorizhetik. a tulajdonos kciteles ezen ellen6rzdsi tevdkenys6ghez hozz|1irulni. Az
ellenorz6sek lefolyat6sira a tiimogatiisi d<int6s meghozataliit 6s a timogatasi szerzt5d6.s

megkot6s6t megelozoen, a tiimogatiis igdnybevdtele alatt. a t6mogatott tevekenysdg
befejezdsekor, illetve leziiriisakor. valamint a besziimol6 elfogadis6t6l szemftott 5 (ttt) ivig
kertilhet sor.
Kedvezmdnyezett egydb irrint is kriteles biaosftani (pdld6ul a tulajdonossal kot<itt
megillapodiisnak a t6mogatiisi szerzridds megk6tds6t megeloz6 m6dositisa [tjrin). hogy
valamennyi a megkrit6sre kertil6 Umogat6si szerzrjddsben eloirt 6s a tiimogatiissal 6rintett [t
tulajdonosrira drtelmezhetri rendelkezds - kiildnds tekintettel a k<ltelezettsdgviillal6sokra -
drv6nvre jusson.

A temogatiissal 6rintett rit/utak minosdgdrol ds jelleg6r6l a Tiimogat6 - Budapest F6vdros

Korm6nyhivatala ftjrin - helyszini szemle keretdben gyozodik meg.

3. A trimosat6si k6relem alaoirin az akibbi tev6kenvsdeekre. elsz6molhat6 kdhsduekre nvriithat6
t6mosates:

. Utdpitdsitevdkenysdg,
- dnkorm6nyzati tulajdonri vagy kezeldsti fdv6rosi belteriileti ftjldutak szilird

burkolattal tortdn6 el l6tesa.
- a teriilet elokiszitdse,
- a szillrd burkolat tart6ssrigrt biztosit6 megfelelo minosdgti al6pitmdny elkdszitdse'

- aszfaltoz6simunkikel6k6szitdse,
- burkolatalap javitdsa. cserdje.

- aszfaltoz6s egy vagy kdt r6tegben,
- szeg6ly6pft6s,jrirdadpit6s,

. csapad6kviz-elvezetds mft6rgyainak, az rit mr.iuirgyainak. az rit tartozdkainak ki6pitdse,

. a forgalomtechnikai l6tesitm6nyeknek ds a kdzlekeddsbiztonsiigi elemekrek a ktiltsdge.

A csapad6kviz-elvezet6s mfitirgyainak, az rit mfitrirgyainah az ft tartoz6kainak ki6pit6se,

valamint a forgalomtechnikai l6tesitm6nyek 6s a ktizleked6sbiztonsigi elemek telepit6se

kizlrllag az rit6pit6si tev6kenys6ghez kapcsol6d6an trimogathat6!

Tiimogat6 tiripirisnek tekinti a 9312012. Korm. rendelet 2. $ 7. pontja alapjiin a mr.iszaki

eloir6sok szerint meghatdrozott miiszaki jellemzrikkel tit kialakft6srit

A kedvezm6nyezettnek maginak kell finansziroznia az 6pit6si munkrik elokdszitds6t. ig1

k6ldndsen kriteles sajiit vagy egy€b forrisa terhdre teljes koriien elkeszittetni a sziiks6ges m[iszaki

terveket (igy kUlijniisen az engeddlyez6si tervet vagy a kiviteli tervet), tanulmdn)'okat. tig-vt'6lkent



r6szt venni a hat6segi ds egy6b igazgatiisi eljirisokban, saj6t nev6re megszerezni az 6p(tdsi

enged6lyeket. lefolltatni a kOzbeszerzdsi elj5rrist.

A fentiekben mrir hivatkozott 93/2012. Korm. rendelet 4. g (l) bekezd6s a)-c) pontja sorolja fel a
nem hat6siigi engeddly-kdteles tevdkenysdgeket, mely szerint, ha a munkilatok sor6n
ktizmfiet6pftds nem sztiksdges 6s a beavatkoz6s az it kOzith|l6zatba sorolisit nem v6ltoztada
meg, nincs sztiks6g a hat6srig engedily6re a megliv<i rit tertilet6n vdgzett kdvetkez6 munkik
eset6ben:
- kiil- 6s belteriileten:

a) a szil6rd burkolat0 ft, hid ds egy6b miitrirgy j avit6sa,
b) a hid ds egy6b miitrirgy kon6zi6 elleni vddelme, szigetel6sdnek. dilatici6s szerkezetdnek,
korLitj6nak vagy piilyaburkolatinak - a teherbirist 6s geometri6t nem befolyiisol6 - cser6je.
c) a kdzlti jelz6s, berendez6s tart6szerkezetdnek, magass6gkorl6toz6 kapunak az
elhelyezdse,
d) az ft mririrgyai kdztil az dteresz 6pftdse,
e) az rittartoz6kok ktjztil a vezet6oszlop, a korliit, az ftfenntart6si 6s kozlekeddsbiztonsrigi
c6lokat szolgil6 mriszaki 6s egy6b 6pitm6nyek, berendez6sek - kiv6ve a pihen6hely -
6pitise, tov6bb6 a h6v6dri erd<isriv. fasor, cserjes6v telepltdse.

fl az elektronikus ritdijszeddsi 6s dijellentirzdsi l6tesitmdnyek dpft6se, 6t6pitdse.
iizemeltet6se 6s karbanhn6sa,
g) a ktil0n jogszab6lyban meghat6rozott j6rda, valamint gy"alogrit 6pft6se, korszertlsit6se,
megsziintetdse (elbontisa),
h) a legfeljebb 1,5 m6ter magas timfal 6pit6sei

- kUlteriileten:

a) a megldvo sziliirdburko latri [t piilyaszerkezet6nek erosltdse. fel[jitrisa.
b) az [t burkolatrinak tovibbi forgalmi sdv - bele6rwe a tdbblet- ds ktildnleges forgalmi
sivot is - ldtesitdsdvel nem jiir6 szdlesitdse,
c) a megl6v6 csom6pontnak tovribbi forgalmi siiv - beledrwe a t6bblet- 6s kiildnleges
forgalmi siivot is - I6tesit6s6vel nem jiir6 ritdpitdse, forgalomir:inyft6 [imp:ival val6 elliitdsa.
kivdve a kd,rforgalmf csom6ponni r6rtdn6 at6pitdst,
d) legfeljebb dtven mdter hossztsrigt srin6z6 ldtesit6se:

- belterUleten:

a) a megldvo rit burkolatiinak tovribbi forgalmi siv - beledrwe a ktilonleges forgalmi siivot
is - ldtesitds6vel nem jiir6 szdlesitdse, p6lyaszerkezet6nek errjsit6se. fe l[j itrisa.
b) a megldvri csom6pontnak tovribbi forgalmi siiv - beledrwe a tdbblet- ds kiilOnleges
forgalmi s6vot is - ldtesit6sivel nem jrir6 et6pitdse, forgalomiriinyit6 kimprival val6 elLitrisa;
kiv6ve a kiirforgalmt csom6ponttii tdrt6n6 etdpit6st,
c) legfeljebb dwen mdter hosszrisiigri sinriz6 l6tesitise.

4

Trlmogat6 kiz:ir6lag azon it6pit6si tev6kenys5gel tdmogatja, amely a ktizleked6si hat6sig
(a tovribbiakban: hat6srig) 6pit6si enged6ly6nek (a toviibbiakban: 6pit6si enged6ly)
megszerz6s6hez ktittitt. Ez alol kivitelt jelentenek azon dpitdsi tevdkenysdgek, amelyek az
6pitdsi engeddlyes mriszaki terv rdszdt kdpezik.



A timogatott tev6kenys6g akkor tekinthet6 befejezettnek 6s lezirtnak, ha a szerzoddsben. a

szakmai programban 6s a kdlts6gtervben v6llalt valamennyi kotelezettsdg teljesi.ilt, tiimogatott
tev6kenysdg vonatkozds6ban kiadott v6gleges forgalomba helyezdsi enged6ly rendelkez6sre 6ll, a
megval6sitiis sorin keletkezett szrimLik kiegyenlftdse megldrtdnt, a t6mogatessal l6trehozott vagy

beszerzett eszkciz aktiviil6sra kertilt, kedvezmdnyezett a timogatott tevdkenysdg befejezdsdt

tantsit6, hat6siigi enged6lyekkel ds bizonllatokkal al66masztott beszrimol6jrit Tiimogat6
j5vrihaglta es a kdltsdgvetdsi tiimogat6s foly6sft6sa az igazolt t6mogatas-felhaszndliisnak

megfelelo mdrtdkben megtdrtdnt.

Kedvezm6nyezett a v6gleges forgalomba helyez6si enged6ly hitelesitett misolat{t kiiteles a

beszimol6hoz csatolni. A tiimogatds jogszerli felhasznrikisrir6l a Tiimogat6. illetve Budapest

Fov6ros Korminyhivatala helyszini szemle rltjrin is meggyozodik.

Felhivjuk a figyelmet arra. hogy a tergyi tiimogatris igdnybev6teldvel megvalSsul6 sziliird
burkolatri [t/utak mentdn egy, legfeljebb ketto j6l l6that6 helyen - annak forgalomba helyezdsdt

ktjvet6en, illewe az iiLtaddsakor - sziiksdges tij6koztat6 t:ibla kihelyez6se, amely jelzi, hogy a

beruhiziis kormiinl'zati timogat6ssal jdtt l6tre.

A tij6koztat6 tribla, illetve tribkik kihelyez6s6t kedvezm6nyezett sajit ktilts6gen ktiteles

megval6sitani, a tejdkoaat6 tribkikhoz, sajt6-megjelentetdsekhez kapcsol6d6 kdlts6gek a

t6mogads terhdre nem sziimolhat6 el.

A timogatott tev6kenys6g megval6sitis{nak v6ghat:irideje: 2021. ifnius 30.

4. A t6moqathat6 tevdkenysdsek rillami t6mosatasi szempont[ besorol6sa

A tdmogathatd levikenysdgek fnanszirozdsa - tekinlellel arra, hogt a ldmogalhatd

te#kenysdgek nenr min6stilnek eur1pai uni6s wrsenyjogi irtelemben vett gozdasdgi

tevdkenysigtek - nem mindsiil az EUMSZ 107. cikkdnek (1) bekezdise szerinti dllami

ldmogatdsnak

5. A t6nro alA ikere lem ala anl Iheto temo tris f'elso h AtAra asa iit fonis md rf ke'nt !ra

Az ig6nyelhet6 trimogatfs fels6 hatira brutt6 250.000,- Ft/folv6m6ter, a beruhrizfs
megval6sit{sihoz ezen feliil sziiks6ges forrist a kedvezm6nyezettnek kell biztositania.

Az Avr.75. $ (2) bekezdds c) pontjrira tekintettel kedvezm6nyezettnek nyilatkoznia kell arr6l,
hogy a sajit forris rendelkez6sre rill, azzal. hogy az Avr. 75. $ (4) bekezdds a) pontja

drtiimdben a (2) bekezd6s c) pontja szerinti nyilatkozaton hel.vi tinkorm6nyzat eset6n a

k6pvisel<i-testtileti hatirozatot vagy a k6pviselo-testiilet koltsdgvet6si rendeletbe. hat6rozatba

foglalt - a tanaldk feletti rendelkezdsi jogot ritruhriz6 - felhatalmazdsa alapjin a polgirmester

nyilatkozatiit kell 6rteni. Az Avr.75. $ (4a) bekezddse szerint nem tekinthetti sajiit forrfsnak az

6ilamhriztartis kdzponri alrendszerdbol kapott mris kdltsdgvetdsi tamogates. kivdve az EU Onero

Alapb6l ds a krjibeszerz6sekrol sz6lo 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny alapjrin ajiinlatkdr6nek

min'cfsiilo szervezetnek a rdszben eur6pai uni6s forrdsbdl finanszirozott projektek

megval6sitisihoz eur6pai uni6s versenljogi drtelemben vett illami dmogatesi szabiilyokkal

dsszhangban ny[jtott tinero tAmogat6st.
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6 i kdrelem kd lemei es be

A t6mogauisi k6relmet - mely elektronikus riton keriil megkiilddsre - a .jelen Rdszletes
Trij6koaat6 mell6klet6t k6pezo formanyomrarvinyon, papir alapon. h6rom eredeti pdldrinyban, a
kdrelmezo kepvise letdre jogosult szemdll riltal a[iinan kell

szem6lyesen vagy postai riton benlujtani az al6bbi cimre:

a) szemilyes benlujt6s helye hivatali idriben, hdtfotol-cstit0rtOkig
8.00 - l6:30 ds pdnteken 8.00 - 14.00 6ra ktizdtti idoszakban, elcizetes id6pont egyeztet6s
alapjrin:
1054 Budapest, Bithory utca 10. I. em. 103. iroda

misodlagos kapcsolattartS: Ricz Timea
Mobil: 06-30-836-3341
E-mail: timea me.gov.hu

b) postai benlujtris cime
1357 Budapest, Pf. 6.

Hat:irid6ben benyfjtottnak a fent jelzett hatririd6ig a Timogat6 iltal igazoltan ,tvett
timogatrisi k6relem tekinthet6!

7. A tiimogatAsi kdrelem elbfriiliisa

A timogauissal drintett tt/utak jelleg6t Budapest Foviiros Korm6nyhivatala ellenorzi 6s irrisbeli
v6lemdny6t megktildi a Minisztereln<iksig r€sz6re.

A tilmogatiisi k6relmek hirinyp6toltatrisrit a Miniszterelntjks 69 vigzi. Hirinyp6tkisra a tiimogatesi
dont6s meghozatakiig teljes krirben 6s korlitlan alkalommal van lehet6s6g. A hi6nyp6tl6st
kdvetoen a temogatasi k6relmeket a Miniszterelnoksig 6rt€keli.

Kizrir6lag olyan tiimogatiisi k6relem r€szesithet6 timogadsban, amely eset6ben a k6relemmel
drintett dnkorminyzati fr/utak vonatkoz6s6ban az dpitdsi engeddly megszerz6sdre iriinyul6
hat6srigi eljrirrisr6l sz6l6 igazokis a Timogat6hoz a 8. pontban meghat6rozoft hatriridoig
benyijUisra keriilt.

6

lesk6sdbb 2020. mlrcius 31. naniin l6 6riis

elstidleges kapcsolattan6: dr. Poka Diivid
Mobil: 06-30-484-6951
E-mail: david.ookal4lme. gov.hu



A Timogat6 a benyijtott tiimogat6si kirelmeket az alibbi birilati szempontok figy"elembe
vitel6vel rangsorolja:
- A kdrelmezo rdszestilt-e a projekt valamely korribbi titem6ben trimogatiisban, amennyiben

igen, rigy milyen m6rt6kI t6mogat6sban.
- Az eloirinyzat 6ltal finanszirozott kdzfeladatnak a k6relmezett rit, illetve utak

vonatkoz6s6ban tOrtino elvdgzdsdnek cdlszenis6ge. hat6konysiiga. szakmai megfelel6sdge, a

kOzfeladat el l6t6sihoz tdrtin6 il leszked6se.

A rimogatrisi k6relmek elbirrikisa ds rangsorolisa soriin - idedrwe a fenti szempontoknak valo
megfelel6s 6rt6kel6s6t, illetve az azok kdzdtti, illewe az azokon bel0li stilyoz6st is - a Timogat6
az igazsiigossig ds a mdluinyossiig elveit alapul vdve jdr el.

A fimogatisi dontes meghozatala sor6n a T6mogat6nak mdrlegeldsijoga van

T6mogat6 jogosult tovribbri egy adon 6nkorm6nyzat 6ltal benyrljtott timogatiisi k6relemnek csak

rdszben helyt adni, vagyis T6mogat6 jogosult a t6mogatni kdrt utak mint Onril16 projektelemek
kd,zott is rangsorolni.

A t:imogat:isi diint6s legkoribbi id6pontja: 2020. iprilis 01.

A Timogat6 a nyertes k6relmez6kkel a timogatisi dtinl6s meghozatalit ktivet6 30 napon
beliil t:imogatrisi szerz6d6st kiit.

A Trimogat6 ds a nyertes k6relmezri kdztitt megkdtdtt limogat6si szerzod6s csak 4libbi
felt6telek fennfll6sa eset6n l6n hatilvba:

a) Joger6s vagy v6gleges dpitdsi engeddly megl6te. A joger6s vagy v6gleges 6pit6si
enged6ly megszerz6s6nek v6ghatIridej e: 2020. irilius 31.

b) A t6mogatott tev6kenysig megval6sit6sa drdekdben lefblytaton kdzbeszerz6si

eredm6nyes lez6rulta (hirdetm6ny megjelentetds6vel). A kdzbeszerz6si
eredm6nyes lezirisdnak v6ghatirideje: 2020. okt6ber 30.

elj616s

elj:irds

A joger5s vagy v6gleges 6pit6si engeddlyek. tovribbri a kdzbeszerzdsi eljiris eredm6nyes

lez6rultit igazol6 hirdetmdny megldtdt annak hitelesitett miisolaUinak Trmogat6hoz tdrt6no

benl,ujtrisrival kell igazolni.

A kdzbeszerz6si eliriris eredm6nyes leziiriisiinak igazol6sak6nt Tiimogat6 a K<lzbeszerz€si

Enesit6ben kdzz6tett !6i!BgA!41!i:h!Id9!!qtE!yl! fogadja el.

Hateridoben benyijtottnak a jelzett hatriridoig a uimogat6 6ltal igazoltan 6tvett dokumentumok

(joger6s vagy v6gleges 6pit6si engeddlyek. a kdzbeszerzdsi elj6riis eredm6nyes leziirultiit igazol6

hirdetm6ny) tekinthetSk.

8. .{ rdmosatdsi szerzddes mesk.itesenek 6s hatdlvba lep6s6nek ttltetelei
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A joger6s, illetve v6gleges 6pit6si enged6ly megl6t6nek k6relmez6 iltali igazolisa. valamint a
kdzbeszerz6si eljiris eredm6n-ves lezinls:inak igazolisa (vag,'is ezen okiratoknak a
Timogat6 r6sz6re val6 benyrijtrisa) a timogatisi szerztid6s hat:ilyba l6p6s6nek eS'iittes
felt6tele.

9. A timosat6s foly6sitiisa

A t6mogatiis foly6sit6sira csak a kimogauisi szerzodis hatrilyba l6p6s6t kdvet6en keriilhet sor.

Trimogat6 a dmogatest az Avr. 87-88. g rendelkezdsei alapjin uimogatrisi el6legkdnt foly6sida a
kedvezm6nyezett 16sz6re.

I 0. A trimoeat6s felhaszniiliisiinak ellenSrz6se

A timogat6s jogszerfi felhasznilisit a Timogatri, illetve Budapest F6v{ros
Korminyhivatala mint a Timogatri megbizottja birmikor ellen6rizheti.

Az ellentirz6s magdban foglalja a helyszini ellen6rzdst is. is kiterjed a szakmai besziimolo
ellenorzdsdre is.

Az lllamhlztanitsr6l sz6l6 2011. evi CXCV. rdrvdny (a tovibbiakban: Atrt.) S:le. $ (Z)
bekezdese 6rtelm6ben a kOltsdgvetdsi tiimogatisok jogosulatlan igdnybevdtele, jogszabrilysdrto
vagy nem rendeltetdsszeni felhaszn6liisa, tov6bbri a kdltsdgvet6si dmogatiis visszavonisa. a
tiimogatiisi szerzodestol tOrtdno elrllis vagy annak felmondiisa eset6n a kedvezm6nyezeft a
jogosulatlanul ig6nybe vett kriltsdgvetdsi temogaris risszegit a Korminy rendeletdben
meghadrozott (Avr. 98. g (l) bekezd6s iigyleti kamatral, k6sedelem eseten iAvr. 93. \ (l)
bekezdes) kdsedelmi kamattal nrivelt mdrt6kben k6teles visszafizetni.

Amennyiben a benyrijtott 6s a timogatdsi dtint6s alapjit k6pez6 ktilts6gtervhez k6pest a
timogatolt tev6kenyseg tisszktilts6ge a timogatott tev6kenys6g id6tartama alatt csiikken,
riry az Avr. 97. S (.1) bekezd6se 6rtelm6ben - az aisszkirlts6g cstikkenes6nek ardnyiban, a
timogatis iisszeg6t cstikkenteni kell. Amennyiben a tenl,leges k6lts6gek a kdltsigtervben
szereplo kdlts6gekhez k6pest emelkednek. fgy a t6bbletkt lts6gekhez kapcsol6d6 fedezet
megteremtdsirol - kedvezmdnyezett n)-ilatkozata alapjrin - sajrit hatriskdrben krjteles
gondoskodni a dmogatott tevdkenys6g szakmai tartalmiinak csdkken6se ndlkiil.
kedvezm6nyezen k<iteles legkdsobb a beszimol6 idopontjeig a timogatis fel nem hasznilr resz6t
visszafizetni a Tiimogat6 risz6re. A fel nem haszn6lt t6mogatis utdn esed6kes kamat iisszeedr5l
Tiimogato a j6vrlirrist kdvet6en kiiltjn irdsbeli drtesitdst ktild.

Amennyiben a tamogatott tevdkenysdg megval6sitiisiihoz kedvezmdnlezett saj6t forrist vag)
egy6b bev6telt is felhasznilt, riry a p6nzugyi elszimol{st arra vonatkoz6an is - a timogatott
tev6kenys6g megval6sitis{nak teljes (P6nziigyi terv szerinti) kiilts6gvet6s6re - ktjteles
benyijtani. Kedvezminyezett tudomiisul veszi. hogy nem sz6molhat el olyan ktilts6get, amelyre

1' rillamhriztartes valamelv alrendszer6brjl vagy egyeb fon6sb6l szirmaz6 miis timogatiis nyujt
fedezetet.

Jelen trij6koztatri nem min6siil sem az Aht. l. S 15. pontja, sem az Avr.45. S (l) bekezd6se
szerin ti ktitelezetts6gv:illal6snak.



A Miniszterelndks6g fenntartja mag{nak a jogot, ho$" a timogatrisi k6relmek alapjfn
egyriltalin ne, vagy a maxim6lis rendelkez6sre ill6 fedezetn6l alacsonyabb iisszegre hozzon

timogat:isi dtint6st, ktisstin timogatisi szerz6d6st.

Jelen Rdszletes Trijikoztat6 kizrir6lag azon 6nkormdnl'zatok rdsz6re ker0l kikuldisre. amelyek a

2019. november 18. napjrin bek6n adatszolgriltat6snak a megadott hauirid6ig. eleget tettek.
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Fogalmak:

S:ilinl hurkolut rit: a KRESZ I ftiggeldk l. cim t) pontja alapjrin olyan [t. amell'nek 0teste
szab6lvosan lerakott kti vagv miikri, vagy beton. vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

F6ldtit;
- a KRESZ l. fiiggel6k l. cim sz) ponda szerint jiirmft kdzlekeddsre szabadon tartott, eredeti

termett talajt vagy ahhoz hasonl6 anyagi (pl. ztzottkS, kavics. murva. kohdsalak stb.) [t.
amelyen legfeljebb talajszerkezetet javit6 beavatkoz6s tdrt6nt, ideerwe azon ftildutat is,
amell'a sziliird burkolatri rithoz val6 csatlakozfs. illewe a vasriti rltjrir6 elon legfeljebb 50
mdter hosszban szi liird burkolanal rendelkezik,

- a93/2012. Korm. rendelet 2. $-a szerint az ingatlan-nyilvdntaruisba ttkdnt bejegyzett, eredeti
termett talaj[. vagy ftildmunkrival. szab6lyos keresztszelvdnnyel, vizelvezetdssel kialakitotL
pilyaszerkezet ndlkuli [t, amelynek jrirhat6srlga a talajt6l fiiggo anyaggal - zrizonko, kavics,
pem1e, koh6salak. feldolgozott 6s minrisitett 6pitdsi 6s bont6si hullad6k -javithatS. 6s amely
szil6rd burkolani tithoz csatlakozis vagy vastti ridir6 el<itt legfeljebb ONen m6ter hosszban
rendelkezik szi lird burkolanal.

- olyan ideiglenes, egys6ges ftpelyaszerkezet 6s dsszeftiggo homogdn szildrd burkolat ndlktili
tt. mely hasznilatbavete I i engeddllyel nem rendelkezik.

Onkormdnyzoti tit: kttzforgalom ef<il el nem zin helyi kdzrit. beledrwe a hozzi tartoz6
mtitirgyakat. egy-6b tartozdkokat, amelyet az ingatlan-nyilv6ntaftesban 6nrill6 helyrajzi szimmal
k<izttkdnt tananak nyilviin, vagl' helyi Onkorminyzat tulajdonriban al16 ft,ldrir. amelyer az
ingatlan-nyilviintaruisba ftk6nt bejegyeaek.

Helvi kazit: az OnkormAnlzat tulajdoniiban levo ingatlan-nyilvdntartdsban ritk6nr vagy kOz0tk6nt
nyilvenlartott rit, vagy- az dnkorminlzat ingatlan-nyilv6ntarLisban bejeglzett vagyonkezeldseben
l6vo k<izforgalom elol el nem zirt 6,llami tulajdonban l6vri 0t.

Fhdrusi keriileti inkormdnv:ut kezelisiben dllt) liiold t: olyan ltildrit. mellyel kapcsolatban a

helyi kdzutak kezel6s6nek szakmai szab6llair6l sz6l6 5i200.1. (1. 2s.) GKM rendelet melldklet c)
pontj6nak c) alpondriban meghatirozott fenntart'6si feladatokat a f<iv6rosi kertileri onkormanvzat
Litja el.

Belteriilet'. a teleptilds kozigazgatisi teruletdnek - jellemz6en a teleptil€s rdrrinetileg kialakult,
tisszeftiggo. be6pitett. vagl bedpftesre szrnt terUleteket tanalmaz6 - a helyi 6pitdsi szabrilyzarban
kijeliilt rdsze.

Kiilteriilet: a telepiil6s k6zigazgatrisi teriiletdnek belteriiletnek nem minostil6. elstisorban
mez6gazdasigi. erdomiiveldsi. vizgazdrilkodisi vagy ktilOnleges (pl. brinya. vizmeder.
hullad6ktelep) c6lra szolgil6, vagy mrivelds alatt nem al16 term6szetkdzeli r6sze.

.4 l6vd kbxiso:sal{i.\i hatirdn tulilhuti t.y cklte: ki:vtle niil kupc.sol6dti.y:ilir burkolot
nilkiili it: olyan sziliird burkolat ndlktili rit. amely a Budapest f6v6ros kdzigazgadsi teriiletdr6l is
kertileti beosaiisiir6l sz6l6 1994. 6vi XLIll. trirvdny l. 6s 2. sziimri melldkletdben foglalr fovrirosi
kertilethat6rok mentdn elhelyezkedo ingatlanok kdzvetlen megkdzelitdsdt szolgrilja.

[.lt ipitise: a93/2012. Korm. rendelet 2. s 7. pontjriban meghatirozott fogalom alapulv6teldvel - a
miiszaki elSir6sok szerint meghat6rozott mtiszakijellemz6kkel 0r kialakitrisa.
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Jogszabrilyok:

Nlell6klet:

a kdzfti kttzleked6sr6l sz6l6 1988.6vi I. tdrvdny

Budapest f6v6ros kdzigazgatrisi terulet6rSl 6s keruleti beosztiisiir6l sz6l6 1994. 6vi XLIII.
t0rvdny

a kdzriti kOzlekedds szabrilyair6l sz6l6 ll1975. (ll. 5.) KPM-BM egyilttes rendelet

a helyi kdzutak kezeldsdnek szakmai szabiilyair6l sz6l6 5/2004. (1.28.) GKM rendelet

a teruletszervezdsi eljiinisr6l sz6l6 32112012. (XI. 16.) Korm. rendelet

az utak 6pit6s6nek, forgalomba helyezds6nek 6s megsztintet6s6nek engedilyezis6rti,l sz616

9312012. (V. 10.) Korm. rendelet

az rillamhriztart isrol sz6l6 201 I. 6vi CXCV. tdrv6ny

Magyarorszdg 2020. 6vi kdzponti kdltsdgvet6s6r6l sz616 20 19. 6vi LXXI. t0rv6ny

az AllamhiaanAsr6l sz6l6 tdrv6ny v6grehajtris6r6l sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet

fejezeti kezel6sii eloirinyzatok is a k<izponti kezeldsii eloirrinyzatok kezel6s6rol 6s

felhasznrikisir6l sz6l6 8/2016. (lll. 25.) MvM rendelet

A tiimogatiisi igdnydokumentiici6 (Szakmai program. Penztigyi terv. sz6mlaOsszesitti.

utciik felsorolisa) az rjnkorminvzatok rdsz6re kizir6lag elektronikusan kertil megktild6sre
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2. t'n-tr*- Y 1.r- \

m{sreszr6l

Budrpest F6vlrm XVI. Kerllleti Onkormilyzrt

(sz6lrhely: I 163 Budtpcst, Ilavashalon u. 43., ad6<.,rn: 15715791'242, sansztikai s"dnjel:15735791-

8411-32141, tdrzstooyvi azonoslt6 szfum:735793, AIITI azonos{t6:745356, k6pviseli: Kovdcs P&er

polg6trnester), mint Keriileti dnkorndnfzat (tov{bbiakban: Keritleti Onkonrfnyzat /Atvev6),

(a tov6bbiakban kffl6a-hiltin a F6l, egy[ttesen a Felek) k6z6tt, az alulirott napon 6s helyen az alibbiak

szerint.

Jogrzrbilyi htfltt5r

Magyarorszig helyi tinlomrAnyzatair6l sz6l6 2011. €vi CDOO(D(. toffdny (a tov6bbialbatr:

M6tv.) 23. $ (a) bekezd6s l. pontja sarint, a F6vircsi Orkorminyzat felsdata kiildndsen

torvenybea vagy koroAnyrsndeletb€n meShat6rozott kicmelt forgaLori lary orszigos kOztiti

kdzleked6sben fontos szer€pet jitsz6 fbritvonalat sug6r- ds S/ikfiininyi k6zut8k, kiemelt

tomegt6zlekedesi csom6pootolg kiemelt kdzparkok 6s kozter€k kezel6se, fejlesaese,

iiz€meltetdse, valamint ezeken a teriileteken a kiizteriilet-feltgyelet m{lkddtetdse, illetve e f6v6ros

teljes terttletdn a fo(galomtechnikai kerel6i 6s llzerneltet6i feladarok cll{t{sa, forgalomszervez6s.

Az M6rv. 23. g (5) bekEzd6s 1. pontja rertelm6be+ a Keriileti Ontorptuyzat feladata kiiliin6sen

a helyi k6zutak, kdzterek 6s partok kezeldsc' fejlesztase €s fizemelta{se. Az M6tv. 3' $ (3)

bekezd6se alapj6n a F6virosi Onkorm6nyzat telepifldsi es ter{lleti tinkormiayzat, mely az M6tv.

22. $ (3) bckezdcse alapjrfur a tel€p 6si 6s a tcr[leti 6ukorm{nyzat feladat- cs h*6qlr5rei1 i5

ellitha[la.

A F6v{msi onkormlnrzat kezeld#ben l6v6 f6ttvooalah kozutak 6s koderiiletek kijel6l6#r6l

sz6l6 43?/2012. (JflL 29) Korm. rendelet (tov6bbialban: Korm. rendelet) meghatirozza, mely

utak felett liqja el a F6v6msi onkormrinyzat a k6zritkezel6i feladatokat. Ennek alapjAn Felek

rogzitih hory a Keruleti Onkormnnlzat kdzigazgEt{si terliletdn kill6nb6z6 ttszakaszok

voDatkoz6sibon a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden, a F6vCrosi Onkormfnyzat 6s a

fent hivatkomtt jogszaMlyokban foglaltak alapj6n a Keriileti Onkorm.inyzat is ell6t kdzutkezeldsi

feladatot.

A Korroiny az 113612018. (m. 26.) Korm. hztirozal l. pontjiban egyetdrtett a Budapest

belterinete; rql6lhat6 szildrd burkolat n€lhili utak szilird burkolattal tdrt6n6 elftiL&isival.

L

1

3

MEGALLAPODAS
KOZU"T KEZ-ELOI ES UZEMELTEITSI FELADAT VALLALASAROL

amely ldtrejiitt egneszr6l Budapest F6viros onkormirl"zrtl

(sz6khely: 1052 Budapest, Vrirmsbaz u. 9-11., ad6sz6m: 1573563G241, KSH statisztikai ez6mjel:

15735636-8411-32141, t<irzsk6nyvi azonosito sz6m: 73563E, AIIII azoaosito: 745192) kepviseli:

Karicsony Gagely Gpolgrirmester, mmt F6v6msi Onkormlnyzrt (^ tovdbbiakban F6vrirosi

Onkormdnyzat/&ad6),
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Ezsn c9l megval6sitdsrinak el6segltdse 6rdek6ben a MagyarorszAg 2019. 6r/i k6@nti
kdlt#gvet6scr6l szol6 2018. 6vi L. tiirv€ny (a tov6bbiakban 2019. dvi Kvtv.) az I. mell6klet XL
Miniszter€lnoksdg feJezet"30. FejEtpti kezcldsil el6irdnyzatok cim, I . Cdlel6ininyzatok alclm, I I .

Budapest 6s f6vrirosi agglomerici6 fejlesztise jogcimcsoport, 8. A 6vrirosi keriileti belteriileti
szilird burkolat n6lkuli utak szildrd burkolattal tort6n6 ellitrisrinak t6mogatisa jogcimen l0
millirird forintot ininyozott el6.

A Ker ed Onkormdnyzat kijelenti, hogy a Budapest, XVI kenllet Ostoros U! I 15693 hnz.-ri ds

I 15806 hrsz.-6 ingatlanon tal6lhat6jelenleg ftildutas szervlzutak (6szaki szcrvlzft Ostoros rit 2l-
57 . sz. ktndtt, d6li szervialt Osroms rit 10-52. sz. k6zdtt; a tovabbiakban: sz€rvizutak) szilfud
burkolattal tiirt€n6 ellalrisdmk tdrnogattrsa ininr igenybejelentdst klv6n b€nyfjbni.

A Keriileti onkormanfzat kijelenti, hory a kozrltkezelSi ds 0zemeltetEsi feladatok dfad6MDah a

fbladat v6lhlesinek az M6W. 12. gr6ban foglalt felt&elsi fentralloak.

II. A k6zrfltkezcl&i 6s fizemeltet&i fehdatok ellltlsinak Xerf,leti Onkorminyzaa iltrl t6rt6n6
6tvdtele

1. A Feleft ,6gzitil hory jelen mcgSllapodls I.3. pontjriban meghat rozott ritszakasz a F6v6rosi
Onkormrnyzat tulajdoriban 6ll, tchdt a kapcsolod6 kozritkczcl6si 6s iizemeltet6si feladatok
ell6ds6m a F6vrirosi dnkormrinyzat jogosult is t6teles.

2. Felek kijelentik, hogy a hatckony, rcndszerszeml6letfi 6s ery#ges kdzirtkezel6s &dek6ben az I.3.
pontbm reszletezett szcrvizutak szakaszin kivllli teriiletek kezel6sdt tovibbiakban is a F6vrirosi

l6tja el, mIg Felek meg6llapodnalq hoCy jelen meg6llapod6s L3. pongfrban
mcghat6mzoft szervizutal vomtozisaban a kSz6tkcrzel6si Cs EzemeltaAsi feladatokat a
tovSbbiakban a Keriileti Onkorrenyzat l6ssa el. Felek rtiflti! hogy a kdzrirtkezelesi 6s
iizemeltetdsi feladatnak az talasa a jele,nlegin6l gazdasrigosabb, aryszenfibb 6s legat6tb
velbzatlan szatmai szlnvonalf feladatellAt6st tesz lehet6v6.

3. Jelen negrillapodas trrga a Budryest xvl. keriilet ostoros ft, I 15693 h's,.-f 6s 115g06 hrsz.-ri
ingatlanok egres szakaszain (6szaki oldal ostoros ft 2l-57. sz., d6li oldal ostoros rit 10-52. sz.
kozott) hl6lhEt6 jelenleg burkolatlan szerv{zutak (a tovrbbiakbaD: kozutkezel6i ds
fizemeltet6si feiadatCaak As hetdskiirenek Keruleti Onkorm6nyzat iltat t0rtCn6 6nkentes
ntvdllddsa, illeNe a Favdrosi dnkormrinyzat r€sz6r6l t6rt6n6 6tadisa. Felek dgzitilq hory jelen
megdllapodAssal a megiel6lt rltszakasz yqnatlkozisAbaq a Kerfllai Onkorm:iayzat ajelenleg Eldrif
jellegl szovizutak kezelds€vel 6s iizemeltetdsEvel kapcsolatos feladatokar veszi 6t a F6vrirosi
Onkormrinyzaltol. A ftPitydm a kazl;lli 6s tlzemeltet6i feladatokat tov6bbra is a F6vrirosi
oakorm6nyzat l6tja el. Az M6rv. 23. 0 o) bekezdesebcs tekintett'l a Kertileti
on&ormAnyzat kijel€nti tovibb4 hogy a jeleu megillapodds tatrat kwz6 feladatellftrishoz
sziiks6ges anyagi eszkoziikr€ nem tart ig6nyt a F6vdrosi Onkorm6nyzat r6sz6r6l, tovibb6 ve[alja,
hogy az 6nk6nt itvdllalt feladatok narad6ktalan ell6t6sa &dek6ben gondoskodik a szuk#les
anyagi eszk6,z6kr6l.

A Kedleti onkom6nyzat 6tveszi, F6vrirosi onkormrrnyzat @ig &adja jelen megflrapodis IIL2,
pontjiban meghaniromtt id6pontt6l ajelen meg6llapod6s IL3. pontj6bar meghatrimzott ritszakasz
vonalozisiban a meghatrirozott kozritkezel6i 6s rirtiizemeltetisi feladat- 6s hat6skiir6ket.
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5 Pelek rtigziti! hogy a Kcr eti Gkonninyzat jelen megAllapodds alilniMval a vonatkoz6
jogszabilyokban (kiilttn6sen, de nem kizlr6lagosan a k6aiti k6zleked6sr6l szol6 19E8. €vi I.
tdrvdny, a hell k6zutak kezclCsdnek szakmai szabdlyair6l sz6l6 512004. (I. 28.) GKM rcadelet,
a f6v{rosi helyi kdzutak kezeldsenek ds 0zemeltetesenek szakmai szahilyair6l, tovAbbri az
rit6pitdscl s kdztEr0letet 6rint6 kdznti-, vasit- ds eSydb 6p{tdsek es az [tbukolatbontdsok
szabilyozisrir6l szol6 34/200t. (Vtr. '15.) F6v. Kry. rendelet, a f6vdr$i kozutak nem k6zleked6si
cr!10 igenybevdtele eset6n frzetend6 dijak6l sz6l6 1212013, (lll. 18.) F6v. Kgr. rendelet) 6s jelen
megAllapod,isban meghat6rozott kezel6i 6s iizemeltetesi feladatok ellit{sArajogosult.

III. Az (trzekrszok keeldcbe 6e fizemcltet6be v6tels, r kczel6r 6s llzemettct6s ellen6rt6ke

1 . Felek rOgzitik hory a jelen megAllapodris trirryit k6pzh, kezelli-tzemeltet6i feladatellitAshoz
kapcsol6d6 jogok 6s ldtelezetts6gek itadAdra elleoert6k n6ltfil keriil sor. Ennek megfelcl6en a
feladatell6tds itadfsa 6s 6tv6tele mindk& Fdl rdszdr6l tdriEsmentcsen tort€nik. Fclck ennek
megfelel6€n r$dtih hog/ egrmr{rssal szemben - jelen meg{tlapodds kereteberU illet6leg a
megAlhpodds teljesitdse sorln - nem kele&ezi} fizetdsi k6telezens6glk

2. Az ftszakaszok kezel6sbe de li2s66ltet65be qd6c6ra ajelen mcgrillapodds hatrilyba t€pesdt kovet6
legk6s6bb 30 napon beliil - a Felek riltal el6zetesen e$/eztetett id6pontban - keriil sor. A
kezeldsbe €s Ezemel&t6sbe adris napjrit6l kezl6d6en a Kertleti Onkormdnyu.at gondoskodik az
titszakaszok kezel€ser6l es ttzemeltete#r6ljelen megdllapodis U.5. pontjiton foglaltak szerint.

3. Felck r6gdtik tovribb6, hogy Felek egy[tt€sen gondoskodnak a kezel6sbc 6s iizemeltet€sbc adrsi
elj6rfs tetjes kilrii lebonyolitdsirol (6sszehivdsdr6l, megszervezdsdr6l, lefobrtst{sdrfl, 6ta&is-
etvAcli je6zsk6nyv fclv&cl6r6l stb.). Ennek keretdben a, AtadO kotsles sz ftaddsra ker[16
titszakasd €rint6, I6nyegos 6s rcnde&ezesre 6116 dokumenLici6t ajclen megriLllapodds alAir6sAral
egidejtleg az AWev6 r6sz6re 6tadri.

4. Felek a kezel6sbe 6s ltzemeltetdsbe adis napjdt6l kezd6d6en kizir6lagos felol6ssdggel tartomak
a kczcl6sikben 6,[6 ntszakasz tekintEtab€n a kezel6i-fizemeltet6i feladdok elrrnstdrt. Fel€k
rogzltilq hogy a feladatellAt6s sonin bSnnely, harmadik szerrdlynek ol@zott k6r ds kOltsdg
megtftt6sdt - ideerwe a lcfurcndezes folyamatit a kirig6ny bejelent6sdt6l kezdve, kdzvetlentil a
k{rosult fel6 helyuiLllva - v6llalj6( tordbb6 k6telesek halad6ktalaaul m€ntesit€ni a feladatot 6tad6
nulsik Felet a vele szemben hamadik szem6lyek 6ltal az el6bbiekkel osszef[gg6sben t{masaott
minden kdvetclest6l 6s ig6nyt6l.

5. Felek ni@tit hogy a jelen meg6llapod{s hat lyba ld#se el6tt bekdvetkez6 kirokozissal
0sszefflgg6 iryek esetetrn, az rits,olra<z kezel6s& 6s ,[zemeltA6s& jelen megdllapod{s ,lrpj6n a

tov6bbiakban e11ft6 Atvev6 nem jogut5dja az Atad6nak zz htvelt feladgthoz kapcsol6d6

t6rveszdly viseldsdbeir.

6. Felek r6gzltit hogy a 1I.3. pontjdban meghat6rozott ritsza&aszon a szil6rd butolat kidpltdsevel
kapcsolalban felmer[16 k0ltscg€k a F6virosi dnkorminyzar sz6mira sem mosl sem a jdv6re

n6ac semmilyen p{nzngyt k6telezetts6g v6llalrst nem eredm6nyezhetneb ezen felmerlll6
k6lts6geket a Kcrilai Onkormdnyzat biaosllja. Ameonyibcn a Kcliileti Onkormanfzat 6ltal

igdnybe venni kiv6ot tdmogat6ssal osszefiigg6sben t6bbletkSlts€g, 6ncr6 kiegisz(tdse vilik
sz0ks6gess6, azt is a Kerileti Ontom"6nyzat k6teles visetni.
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7 A Kertileti Onkormanyzat tudomisul veszi, hogy a szildrd burkolat kiriplt&fiel kapcsotaos
mrmkikal trirtufilag a F6vdrosi Onkorm{nfzar k l6n tulajdonosi hozzdjdrul6sdval, saj6r
kdlts€g6n, megtdrltdsi ig6ny n6lk[l vfuezheti, vagy vdgeaethai, ,,-,nt 6sszefrggdsbco sem a
jogviszony fennillisa aldt, sem annak megsziin6sekor, illetve azt kd,vet6€n nem tima.szthat a
FSv6rosi Onkormdnyzattal szenrben semmilycn anyag! vagy egy6b igenyt, m6g jogalap n€knli
gazdagodAs cimdn sem.

Felek ni@trlr hogr a fentiek szsrinti szil&d brrtolat ki6pit4cre vonatkoz6 6rtdkn6vel6, az
ingatlalokt6l el nern valaszthat6 munla eredm6nye a r:regdll4oddssal iriatec ingallanokon
fenndl6 hrlajdonr helyzetet nerr 6riati, a Keriileti Ont<ormlnyzat az elv6gzett munka
ellendrtdkek6nt megtdritdsi ds tulajdonjogi ig€ny a F6vdrosi onkormlnyzattat szembcn ncm
t6maszthat.

A Fetek r6gzitik, hogy a fenti mukdlatok elv€gz&5hez szii&scges hat6s6gi 6s szqkhat6Mgi
enged6lyeket, illewe j6vftagy6soka a Kef,[leti Onkorm6nyzat l6teles beszerezni. A K€ri:leti
Ontormlnyzat a munk{latok befejezesdr6l a F6v6rosi GkormAnyzat k6pvisel6j& t6j6koztatjs,
tovabb{ az 6rintett litszrkaszok miiszari 6llapotdr6l az elkcsdtlt munka megval6sul{sir6l
j eryz6kbnyvet vesz fel.
A K€riileti 6nlormiayzat k6telcs a beruh.dzAs Eredm6nyekdnt l&rej6v6 varyonndvekm6nyt
tfft6smentes etad{ssal, k tin megrillapo&is kcret6bo a F6v6rosi onkornlinyzat tulajdonAba
adni. A benrhttzds megval6sltdsa a F6vfrosi Onkormdnyzat szjmdra s€mmilyen p€nziigyi (pl:
Afa fuaesl vagy egydb kotelezersdggel nerrjirhat.
Felet r6gdtil hory az 1.3. pontan irtEk alapjdn a I{crElai OnkormAnyzat riltal ig€nybc venni
kiv{nt rimogatissal osszeftigg6sben a t{mogrt6 fel6 mindennemfi felel6sseg a Kerfileti
Onkormanyzatot tcrheli, a F6vriros ezzcl dsszefiigg6sben sernmilyen felel6s#get nem vdllal.

8
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IV. A megllhpod{s hat{lye, id6tertama

1. Felek rogzititq hory jelen megillapodis alapjdLn a Kerffleti Onkorminfzat az ihddsra keriil6
ttszeknq2 Itr. 2. polt szcrint kEzel6sbe €s tizemeltetesbe crrdsjnek trspj6t6l szi6itott 5 6v
hat{rozott id6tartamig l6tja cl a szervizutakkaj kspcsolaros kezel6i 6s iizern;ltetesi feladatokat.
A Kedilcti o,kormanyut vallalja, hogr a siteres p6lydzat eredm€nyekdnt mcgk6t66 tdmogat6i
okiratot/trirnogatrisi szerz6d6st megklildi a F6v6rosi onkormdnyd rdszdrc, es ezen tre-sires
F6vdrosi Onkormdnyzar fltali kdzhez v6tel6nek nania jelen megillapodes harflyba l@6nek
Dapj8.
Felek rtigdtik, hogy a meqallapodds hatilyba l@6nck felt6tclc az is, hory a Ker0lai
Onkornli,nyzar az Mdtv. 12. $ (2) bekezd6se szerinti idpvisel6{cstiletl rcndeletetiegalkossa, a
hiv-a&ozott jogszsbflyi rsndelkezesba el6in legaldbb h6rom h6napos id6tsrtam iryete.L
v6tel6vel, melyr6l a Keriileti Onkorminyzat kotcles drtesiteni a F6vdmsi Glornuinyzaflt. Felek
rttgdtik, hogy amenayiben a timogat6i okirat/tdmogatr .i szerzfrdls Fdvdrosi dnkormrinyzat
dszer€ 6rt6n6 megklld6sckor a jelen pont szerinti k6pviscl&testiilcti rend€let Dem'6ll
rendelkez6srr, 6ry a megdllapodris a rendelet elfogadrisif k6vet6 90. napon l6p hatAlyba.

Felek azonnali haf lyal abban az esetben sziintethetik meg lr6sban a rntcik F6lhez ciozett, papir
alap( egyoldahi nllatkozattal a meg6llapoddst, oiennyit' b6rnclyrt Fdl a' jel'en
megillapod{sban meghatfrozott valamely kdtelezettsdgit siriyosan vary iim6tt6d6 jelleggel
Tegszcql_vary ogyebk€nt olyan m.gatarresr tanfslt, am;ly a megfllapo&s tovAbbi fenntarti-sat
kiairja' illet6leg amennyiben e,t a jogs zabfllyi k,myeznfun t6rtd;6 valtozAs indokolja.

4



2.

3

v

2

Amennyiben jelen megill4odris nem a hsrimzott id6 eltelt&el szftrik meg Atvcv6 kdteles a
megszfin6st k6vet6en haladckalanul felhagmi szarz6d6sszeg6 tevdkeny#gevel, 6s leglds6bb a
jelen megrillapodris megszinds6nek napj6t k6vct6 d0 napon bel0t gondoskodni a kezerdsi
feladatok Atad6 rcszdre t6rtdn6 visszaad{s6r6l.

Felek megillapitjdt hogyjelen megriLllapodds csak kdzds megegyezdsset, inisban m6dosithat6.

3

.l

5

I

Egy6b rendelladcck

Ha jeleu meg6llapodds kif{ezetten misk6nt ncm rcndelkezih Felek a jereir megAllapodris
teljesft6scvel kapcsolatos nyilatkozataitat postai riton, fut1rral vagy kuldem€oy-b;bbrt6
szolgflattal tovdbbltott lw6l, clektronilos lev6r 6s telefax ritj6u kdztik egyn6ssal.

Jelen meg{lla@ris m6dositds6val, megsziinter€sdvcl kapcsolatos jognyilalkoarok k6zles6nek
m6dja a F6l EpviseletEre jogosult 6ltal alairt, p4ir alapt nllarkozat, melyer postai rtton
t6rtivcv€nyes hildsrdnyk6trt kell feladni.

B6rnely F6l 6ltal a jelen meqAllapodrssal kapcsolatba a mAsik F6l qz{m6ra adott vagy hilddtt
Mrmilyen drtesltds vary mds dokumentum {tvettrek tekintend6, ha a kilrdemdny tertivevcnyes
postai hildqncnytcnt k6z.b$itett, ha az ertesltdst fut6rral nagy ko.ldemeny-tovcbbit6 szolg{lattal
hiildt€k, 6s a futar vagy a k dem€ny-tov6bbit6 szolgdlat ny v{ntartdst vczet a ktzt,,sft",r
kUldemdnyekrSl, az abban megierdrt id6pontban, faxon tdrt6n6 tov6bbit6s es".en pedig a
faxfizeaahcz csatolt visszaigazol6 szclv6ny sz€rioti €redmdnyes kiild€skor, eletrronirus
levdlk€ot val6 kiildds esctdn, ha a visszaigazol6 ii"Enet szerint a cl-mzett s,:,t1it6g@n meglelent
az irTenet.

A jelen megtllepd{c szerinti kapcsorafiart6! a k6zl6sek as drtesitc.ek c6rjira (arnig a
kapcsolattart5k adarainak viltozis6rol ajelen pont szcritrt 6rt€slt6st ne'r ktildenek):

F6vdrosi Onkonruinyzat rdszdr6l:

Ndv: Ndmah t^6szl6 Eosztrilyvezet6 (V6rosigazgat6s6g F6oszlily)
CIm: I 052 Budapest, Vrimshiz u. 9- l 1 .

T el.: +36/ l-327 -l 132, F ax: +36/ l -327 -184t
E-mail: rramsuzcmeltctes@budapest.hu

Kerilai 6akomlin yzat ftszrr;ll:

Nw: Furdan M{ria irodavczet6 (Kerilletfejlesa6si iroda)
Clm: I 163 Budap€sr Havashalom utca 43.
Tel.: +36i l40l I 674

E-mail: furdan@bpl6.hu

Felek haladektalanul taj€koztatjik egymast a fent mep.evezett kapcsolattarok szem6ly6ben
bck6vetkezett viltoziisr6l. B6rmely F6l megv6ltoztathatja kapcsolattart6 adatait a m6sik F6lnek
kiild6tt 6rtesit6s melletg amely nem min6s0l szerz6d6sm6dosftdsnak. A kapcsolattart6 cim
megvAltozAsa az irtesit#61 szdmitotr 5 (6t) murkanrp elteltdvel vri.lit hat{pss6.

Szerzid6 Felek kijolentil hory a jelen megallapod{s aliirdsihoz sziikseges felhatalmez{ssal
rendelkeaek.

A jclen megillapodd,sra 6s az abban nem szabdlyozo( k€d6sekre a mag/ar jog irlnyad6,
k <iodsen a Polgiri r0rv6nykdnyvr6l szol6 201i. dvi v. t6rv6ny 6s az ery6b vonatkoz6
j ogszab6lyok rcndelkcz€sei.

5.
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Jelen megdllapodSst Felck smak ittan,,lmrnyozisa 6s k6z6s 6rtelmelse uuin, nint akaratukkal
mindenben megeryez6t j6vdhasi6lag iruik &h.

Jelen meg6llapo&is l0 eredeti Flddnyban k6sziilg melyb6l 5 (6e ffldeny a Ker eri
dnkormAnfzatot, 5 (<it) pcldlny a F6v6rosi Onkormdnfzatot illeti meg.

Budapcst, 2020. h6_napjdn Bud4est,2020. h6 napjin

Budrpcst F6v{mc XVL K.rilct
Oukomlnyatr

kcpviscletdben: KovAcs P&cr polgirmestcr

El lenjegyzem:

ik. Csomor Ervin
jcgz6

Budapcs(2020. h6 nspj6n

P€nziigyileg ellenjegyzem:

Nylrind Kov6cs lldik6
irodavez6

PdnzEryi 6s KtiltsdgvEt6si Loda

Bodapcst,z020. h6 nryj6n

Budrpest F6vlros Ontormi nyzetr
tEpviselctCbec Karncsony Gergely
6polgdrmcsbr haIisk6rdbcn eljdrra
T[t6 Kata fdpolgirmestcr-helyettes

l^6ttam, F6jegz6 megbiz6dMl.

B&doon6 dr. B€nda M6nika
aljeWzn

Budapcst, 2020. h6_nsgidn

Penz[ryi elenje$-zdst y6gczte:

Ver6 Tibor
f6osztllyvezct6

Pdnz05/i F6osdily

Budapcs! 2020. h6 napjda

Jogi meotetel6s60at e,tefl 6riztem

m70 ftri 17

d.. Stl,'al
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4. l"vre-\tc L(ct

MEGALLAPODAS
K6zur KEZELfsI (FENNTARTASI) FELADAT ArvAlralAsARoL

amely l6trej 6tt egyrdsznil Cstimdr Nagykiizs6g Onkorminyzata

(szdkhely: 2l4l Csdmdr Szabadsiig rit 5. ad6szim:15730459 213 tdrzskdnyvi azonosit6 szim:
0015730459. kdpviseli: Febri Iswan polg6rmester, mint Csdmtiri Onkormdnyzat 1a tovdbbiakban

Csdmdri 6nkormiinyzat I Ahd6)

mdsrdszrol

Budapest Ftiviros XVI. Keriileti 6nkorminyzat

(sz6khely: I 163 Budapest, Havashalom u. 43., ad6szam: 15735791-2-42, statiszikai szrimjel: 15735791-

841l-321-01, torzskonyvi azonosit6 szAm:735793, AHTI azonosito:745356, kdpviseli: Kovdcs Pdter.

polgdrmester), mint XVl. keriileli Keriileti Onkormdnyzat ltoviibbiakban: XVI. Ker$leti Onkormdnyzat

/Atvevo),

(a tov:ibbiakban kiildn-kiiltin a F6l. egyijttesen a Felek) kiizdtt, az aluliro[ napon ds helyen az aliibbiak

szerint.

l. f,l6zm6nyek

Maryarorszig helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 201 I . dvi CLXXXIX. tdrvdny (a tovdbbiakban:

Mttw.) 13. $ ( I ) bekezd6se drtelmdben ,,A helyi kdzugyek. valamint a helyben biaosithat6

kdzfeladatok kdreben el kitando helyi 6nkormdnyzati feladatok k0l<in<isen:

l. telepiilisfej lesads, telepiildsrendezds;

2. telepiilesUzemeltetds (kdaemetok kialakitdsa 6s fenntartiisa, a kdzvilegit6sr6l val6 gondoskodds.

kdmenyseprri-ipari szolg6ltat6s biaositdsa" a helyi kdzutak ds tartoz6kainak kialakitdsa es

fenntartdsa, ktizparkok ds egy6b k6aerUletek kialakit6sa 6s fenntartdsa. gdpjrirmfivek parkol6sdnak

biaositiisa."
Tov6bb6 az Miiw. 23. $ (5) bekezddse irtelmdben ,,A keriileti onkorm6nyzat feladata kulondsen: l.
helyi kdzutak. kdaerek 6s parkok kezeldse. fejlesadse ds tizemeltetese"

2. A Minisaerelndkseg - mint temogato - a ftivarosi kertileti kezeldsii, belteruleti es kiilteriileti.
valamint a kdzigazgatiisi hatdrdn taliilhato is ezekhez k6zvetleniil kapcsol6d6 szil6rd burkolat

ndlkiili utak szilird burkolattal tdrtdno elletesa 6rdekdben vissza nem t6ritendo kdltsdgvetisi

timogat6st kiv6n nyitjtani ftiviirosi keriileti dnkormdnyzatoknak a fovirosi kertilet belterUletdn,

kiilteruletdn. valamint a foviros kdzigazgatdsi hater6n tal6lhat6 ds ezekhez kdzvetleniil kapcsol6d6.

a ftiv6rosi kertileti 6nkorm6nyzat tulajdoniiban vagy kezelesdben ell6 ftrldtil szildrd burkolattal
tiirten6 ell6tdsehoz.

A tdmogatisi kdrelmet a kertileti dnkormdnyzatok tulajdon6ban. vary kezeldseben levo

ktizutingatlanokra (ftildftra) lehet benytjtani.

A tdmogardsi kiiriis reszletes tiij6koaat6ja szerint a fovdrosi kerfileti iinkormdnyzat kezeleseben 6llo

ftildut: olyan lbldrit, mellyel kapcsolatban a helyi krizutak kezel6senek szakmai szabrilyai16l sz6l6

1



512004. t!.28.) GKM rendelet melldklet C) pontjrinak c) alpontj6ban meghadrozott l'enntart6si

feladatokat a fov6rosi keriileti rinkormiinyzat liitja el.

3. Jelen megillapodiis celja. hory a nregosaott tulajdonban ldvri Budapest XVI. ker. Asztag utcet

(Budapesl l139l3 hrsz.) is a Csdmdr Aszta8 ulcet (Cstimdr 2822 hrsz.) a XVl. keruleti

Onkormdnyzat sziliird burkolattal ldssa el, a fenti tdmogat6s ig,6nyl6se keretdben.

A kdt drintett ingatlan tulajdoni elterdse akaddlyozza az egyseges kezeldst (fenntartAst). illetve az

Awev6 6ltat tervezett fejleszdst (az tt szil6rd burkolattal tdrteno elletas6t).

II. A kiizrit fenntartdsi feladatok ell6tSs6nak XVI. Keriileti onkorminvzat iltal ttirt6n6
itvdtele

A Felek rtigzitik, hogr jelen megiillapodiis l. 3. pontjdban meghalerozott ritszakasz egy risze a

CsdmOri Onkorm6nyzat tulajdondban 6ll. ery r6sze a XVI. keriileti 6nkormdnyzat tulajdoniiban

6ll, teh6t a kapcsol6d6 kdzutkezeldsi ds Uzemeltetdsi feladatok elliit6silra mindk6t Onkormenyzat
jogosult ds kdteles.

Felek kijelentik, hogy - figyelemmel tdbbek ktizdtt a ktizriti ktizleked6srol sz6l6 1988. 6vi I.

ttirveny (a tov6bbiakban: Kkt.) ll. $ (l) bekezddsdben foglaltakra - a hatikony.
rendszerszemldletri 6s egys6ges kttzutkezel6s drdek6ben Felek indokolrnak tartjek es ez6rt

meg6llapodnak. horyjelen megrillapodris I. 3. pontjriban meghatdrozott litszakasz vonatozisdban

a helyi kdzutak kezel6s6nek szakmai szab6lyair6l szol6 5/3004. 0. 28.) GKM rendelet (a

tovdbbiakban: GKM rendelet) melleklete C) ponddnak c) alpontjeban meghaterozott fenntart6si

feladalokat fiiggetlentil a telep0l€shatiirtol. az ritszegdlydig - rittengelytol 2,8 m - toviibbiakban
a XVI. Ker[leti Onkorm6nyzat l6ssa el. Felek rdgzitik, hogr a fenntanesi feladatnak az etaddsa a

jelenlegin6l gazdas6gosabb. eryszer0bb ds legakibb valtozatlan szakmai szinvonalI fenntart6si

feladatell6tdst tesz lehet6vd. Felek megdllapodnalq hory az I. 3. pontban rdszlelezeft fi szakasz;n
kiWli teriiletek kezelds6t tovdbbiakban is az az dnkormdnyzat ldtja el. amelyiknek az a
kdzigazgatrlsi teruletdn taliilhat6.

Jelen megdllapodiis t6rga a Cstimrir Aszag utca (Csdmdr 2822 hrsz.-ri) ingatlanon talillhat6
ktizritnak a - GKM rendelet melldklete C) pond6nak c) alpontjiiban meghatdrozoft - fenntart6si
feladatdnak 6s hatiisktirdnek XVl. Kertileri Onkormdnyzat dltal tttrt6no iiwiillaldsa, illetve a
Csdmdri 6nkormdnyzat rdszdrril tdrteno 6taddsa. Felek rtigzitik, hogr jelen megdllapoddssal a

megielttlt itszakasz vonatkozisdban. a XVl. Keriileti Onkormdnyzat a jelenleg ftildrlt jellegii
lakoLitnak kizirolag a fenntands6val kapcsolatos feladarokar veszi dt a Csrimdri Onkormdnyzauol.

A XVI. Keriileti Onkorm6nyzat 6tveszi. Cstim<iri Onkormdnyzar pedig etadja jelen megrillapodiis
III. 2. pontj6ban meghat6rozon id6pontt6l a jelen megiillapodris Il. 3. pontjriban meghadrozon
tllszakasz vonatoz6s6ban a II. 2. ponlban meghatarozott kOzrit fenntartdsi feladat- 6s hatiiskiirtiket.

Felek r6gzitik. hogy a XVl. Keriileri Onkormdnyzat jelen meg:illapodit al6irds6val a vonatkozo
jogszab6lyokban (ktildndsen. de nem kizdrolagosan a Kkt. es a GKM rendelet szerinti) ds jelen
megil lapodiisban meghatiirozon k<iait fenntarrdsi feladatok el l6t6sdra j ogosu lt.

l
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III. Az ritszakaszok fenntartisdnak 6tv6tele. az 6tl'6tel ellen6rt6ke

Felek rdgzitik, hogr a jelen megiillapodris tergyet kdpez6, kezekii lfenntanisi) feladatelliitiishoz

kapcsol6do jogok 6s ktitelezensdgek ritaddsrira ellen€rtdk ndlki.il kertil sor. Ennek megfeleloen a

feladatell6tds atadiisa ds 6w6tele mindkdt Fdl riszer<il tdrit6smentesen ldrtdnik. Felek ennek

megfeleloen rdgzitik. hogr egymdssal szemben - jelen megiillapodds keret6ben. illetoleg a

megiillapodiis teljesitdse sordn - nem keletkezik fizetdsi kdtelezettsdguk.

Az ittszakasz fennhnds6nak 6tadAs6ra a jelen megrillapodds ha6lyba ldpdsdt kdvet6 legkdsribb

60 napon beliil - a Felek 5ltal ekizetesen eryeaeten id6pontban - kertil sor. A fenntanasdEdasa

napjrit6l kezdodoen a Keriileti Onkormiinl zat gondoskodik az ltszakaszok fenntartiis6rol jelen

meg6llapodrls II. pondiban foglaltak szerint.

Felek rdgzitik tov6bbri, hogy Felek egyUttesen gondoskodnak a fenntartdsba addsi eljdrds teljes
kdrii lebonyolit:isrir6l (dsszehivrisrir6l, megszervezdsdr6l. lefolytatiisdr6l, iitadAs-6tvdteli
jeryzokdnlw felvdteldr6l stb.). Ennek keretdben az Atad6 koteles az etadirsra kertil6 ritszakasa
6rint<i, ldnyeges ds rendelkezdsre iill6 dokumenteci6t ajelen meg6llapod6s aldinisdval eryidejrileg
az Awevri rdszdre 6tadni.

Felek a fenntafies etadesa napjiit6l kezdrid<ien kizir6lagos felel<lsseggel tartoznak a kezel6siikben

6llo [tszakasz tekintetdben a fenntart6i feladatok elliitdsddrt.

Felek rdgzitik, hory a jelen megdllapodiis hat6lyba ldpdse elon bektivetkezo k6rokozissal
6sszefiiggo iigyek esetdben, az ttszakasz fenntartAsdt jelen megAllapodrls alapjrin a tovribbiakban

ellit6 Awevri nemjogut6dja az Ahddnak az 6rven feladathoz kapcsol6d6 kiirveszdly visel6sdben.

Felek rdgzitik, hogr az l. 3. pontban meghatdrozon utszakaszon a szil6rd burkolat kiepites€nek

felmer0lo kdltsdgeit (<inero kiegeszitds) a XVl. Kertileti Onkormdnyzat vdllalja.

IY, A megillapodis hetilya, id6tartama

l. Felek rdgzitik. hog, jelen megrillapodds alapjiin a XVl. Kertileti dnkormAnyzat az Aladdsra ker0l6
ltszakasz fenntartdsrit a ll l. 2. pont szerint tdneno ritadds napjrit6l haterozatlan ideig Litia el.

Felek riigzitik. hory jelen meg6llapod6s, annak mindkdt Fdl altal ttirt6no jogszerf aliiiriisa
napjdn ldp hatilyba, amennyiben nem egy id6pontban keriil sor az al6irdsra, akkor a kdstlbb al6ir6
Fdl akiirrisrinak napj6n ldp hatilyba.

2. Felek azonnali hauillyal abban az esetben sziintethetik meg irdsban a m6sik Fdlhez cimzett, papir

alapri. egyoldahl nyilatkozattal. a megrillapoddst. amennyiben b6rmelyik Fdl a jelen

meg6llapod6sban meghat6rozon valamely kdtelezersdgdt sllyosan vagy ismdtltidti jelleggel

megszegi vagy egldbkent olyan magatart6st tantsil, amely a meg6llapodris tovdbbi fenntarteset

kizirja, illetoleg amennyiben ezt ajogszabdlyi kdmyezetben tdrteno v6ltozis indokolja.

3. Felek megrillapidrlk, hogyjelen meg6llapod6s csak kdztis megegyezdssel, iriisban m6dosithat6

Ugyanakkor Felek rdgzitik, hogy az I. 2. pontban hivatkozott tamogat6s elnyer6se esetdn

megkdtesre keriilo lemogatesi szerzodds megkdtes€nek feltdtele, hogy valamennyi a megktitdsre

kerulo tdmogatiisi szerzoddsben el6irt ds a t6mogatdssal drinten tt tulajdonos6ra dnelmezhett!

rendelkezds 6rv6nyrejusson. Mindezek alapjiin amennyibenjelen megillapod:is m6dositdsa ezen

okb6l vrilik sziiksdgessd, Felek kifejezetten riigzitik. hogl jelen megdllapodiist e tekintetben

modositani fogjtik.

J
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Egy6b rendelkezesek

Ha jelen megrillapod:is kifejezetten m6skdnt nem rendelkezik, Felek a jelen megillapodris

teljesitdsdvel kapcsolatos nyilatkozataikat postai [ton, futiinal vagy-, ktildeminy+ovribbit6
szolgiilaual toviibbitott lev6l, elektronikus lev6l is telefar ritjdn kdzlik erymrlssal.

Jelen meg6llapodiis m6dositrls6val, megszlintetdsdvel kapcsolatos jognyilatkozatok kdzldsenek

m6dja a F6l kdpviselet6re jogosult 6ltal al6irt, papir alapri nyilatkozat, melyet postai riton

tdrtivev6nyes kiildemdnykdnt kell feladni.

B6rmely F6l elal ajelen megdllapoddssal kapcsolatban a m6sik F€l szim6ra adott vagy ktilddtt
birmilyen drtesitds vagy mes dokumentum ewettnek tekintendri, ha a kiildem6ny tdrtivevdnyes

postai kiildemdnykdnt kdzbesitett, ha az 6rtesit6st futiirral vagr kiildemdny-tovribbit6 szol96lanal

kiildtdk, ds a fut6r vagr a kiildem€ny-tov6bbit6 szolg6lat nyilv6nlartdst vezet a kdzbesitett

ktildem6nyekr6l, az abban megjeldlt id6pontban, faxon tortdn6 tovabbitrls esetdn pedig a
fa,\uzenethez csatolt visszaigazol6 szelvdny szerinti eredm6nyes kiilddskor, elektronikus

levdlk6nt val6 hildds esetdn. ha a visszaigazol6 i.izenet szerint a cimzett szimit6gipin megjelent

az iizenet.

A jelen megillapodis szerinti kapcsolanan6lc a kOzldsek €s drtesitdsek cilj6ra (amig a

kapcsolattart6k adatainak v6ltozeser6l ajelen pont szerint 6rtesitdst nem kUldenek):

Csdmdri Onkormii nyzat ftszdri5l:

N6v:
Cim:

Tel.:
E-mail:

XVl. Keriileti dnkorm6nyzat rdszdr6l:

Ndv: Furdan Mdria irodavezet6 (Keriiletfej lesaesi ds tizemeltetdsi iroda)

Cim: I 163 Budapesl Havashalom utca 41.

Tel.: +36/ l -401 I 674

E-mail: furdan@bp I 6.hu

Felek halad6ktalanul djdkoaatjak egym6st a fent megnevezett kapcsolattartok szemdlydben

bekdvetkezett vriltozisr6l. Brirmely Fdl megviltoaathatja kapcsolattart6 adatait a m6sik Filnek
kUlddn drtesit6s mellen, amely nem minrisiil szerztiddsm6dosit6snak. A kapcsolattarto cim
megv6ltoz6sa az 6rtesit€st6l szimitott 5 (dt) munkanap eltelt6vel v6lik hatiilyossd.

Szerzrid<i Felek kijelentik, hory a jelen meg6llapodris aliirisihoz sziik6ges felhatalmazdssal
rendelkeznek.

A jelen meg6llapoddsra ds az abban nem szab6lyozott kdrddsekre a magyar jog irrinyad6, igy
kiildndsen a Polg6ri Ttirv6nykrinywtil sz6l6 2013. dvi V. tttrvdny, az MOrv. 6s az egydb vonarkozo
jogszab6lyok rendelkezdsei.

Jelen megrillapoddst Felek annak eftanulmdnyozisa ds k6z6s 6rtelmezdse ut6n. mint akararukkal
mindenben megegyeztit j6vrihagy6lag irtrik aki.
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9 Jelen megdllapodiis 6 eredeti pelddnyban k6szi.ilt, melybol 3 (hrirom) pdldriny a XVl. Kertileti

Onkormdnyzatot, 3 (hrirom) pdldriny a Csdmdri 6nkorm6nyzatot illeti meg.

Budapest, 2020. _ho_napj6n Budapest, 2020. _h6_napjin

Budapest F6viros XVI. Ker0leti Onkorminyzat
kdpviseletdben : Kovdcs Pdter polg6rmester

Csiimtir Nagyktizs6g Onkormdnyzata
k6pviseletdben: Fribri Istviin polg6rmester
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