
BT]DAPEST FoVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kdsztilt a Polgdrmester 2020. mdjus 27-re teryezetl hatdrozatdnak meghozatala cdljdb6l
Kdszitette: Verba Hajnalka vizdpitdsi mfrszaki ellendr

T{rEr: D6nt6s a Budapest XVI. keriilet Sarj ri
utciin (Margit utca - 10726912 hrsz.
kdzdtl) ds P6sa Lajos utca - Ddbrdce utca
6sszek6tesdben a ker6kpiirut l6tesit6sdvel
l6trejdvci kdzvildgit6si hril6zat ritadrisrlr6l
sz6l6 nyilatkozat kiadrisara

Budapest Foviiros XVI. kertileti Onkorm Anyzal (a tov6bbiakban: 6nkormdnyzat,) krizvikigitris
btivitds6t tervezi a Budapest XVI. keriilet Sarjri utcrin (Margit utca - 10726912 hrsz. kdzdtt) es
a P6sa Lajos utca - Ddbrdce utca dsszekdtdsdben a kerdkpiirut l6tesitds6vel egyidejiileg 2020.
ds 2021 . 6vekben.

A kdzvikigit6si hril6zatok a ki6pit6s utiin Budapest F6vdros Onkormdnyzata tulajdoniiba
keriilnek :itadrisra.

A Magyarorszrig helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXX. t6rvdny (a
tovribbiakban: M6tv.) 23. $ (4) bekezdes6nek 9. pontja szerint a fciviirosi rinkormiinyzat
feladata kiil6n6sen a kdzvi kigitiis biaositrisa.
Az Mdtv. 23. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben a foviirosi dnkormiinyzat Litja el - egyebekben a (4)
bekezd6sben szabrilyozott feladatmegosarls szerint - a fSviiros eg6szdt, tdbb kenilet6t.
valamint a f6viirosi dnkormrfuryzat iiltal kdzvetlentil ig^zgatott Margitszigetet 6rint<i helyi
dnkormiinyzati feladatokat. Ebbol fakad6an az Onkormdnyzat a kdzvikigitris tizemeltetds6t
jogszerfien nem tudja elLitni.

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 l. 6vi CXCVI. tdrvdny (a toviibbiakban: Nvt.) 14. $ ( I )
bekezddse szerint: ..Amennyiben tdrv6ny a helyi dnkormdnyzat feladatdt mris helyi
dnkormAnyzat feladatak6nt vagy rillami feladatk6nt. illetve rillami leladatot helyi
<inkormiinyzat feladatakent dllapit meg, a feladat ell6taset kdzvetlentil szolgdl6 6s ahhoz

sztikseges helyi dnkormanyzati, illetve rillami vagyonnak a feladatot etvevo r6szere td(6n6
tulajdonba adiisa nyilv6nta(6si 6rt6ken val6 iitvezet6ssel, ingyenesen ttirt6nik. Ez a

rendelkez6s arra az esetre is vonatkozik. ha az rillam vagy az dnkormdnyzat a kdzfeladat

r6sz6t k6pezri feladatot ad 6t.6s ennek a feladatnak az elletesAt kdzvetleniil szolg6l6 ds ahhoz

sziiks6ges vagyonelem tulajdonjoga kertil ingyenesen iitruhiiziisra."
Az Nvt. 5.Q (5) bekezdds a) pontja 6s (7) bekezddse szerint a helyi 6nkormiinyzat
tulajdonriban 6116 kdzmri korldtozottan forgalomkdpes tdrzsvagyon. mely kizrir6lag az iilam.
mrisik helyi Onkormiinyzat. vagy dnkormiinyzati trirsukis r6szdre idegenithet6 el. A f<ivrirosi

dnkormiinyzat a k<izvildgittisi vagyonelem iizemeltetdsdrol - Budapest For'6ros

Onkorm6nyzata vagyonrir6l. a vagyonelemek t'eletti tulajdonosi jogok gyakor[6s6r6l sz6l6

2212012. (lll. 14.) F5v. Kgy. rendelet 4. mell6klet6ben rdgzitett kiziir6lagos joga. valamint a

f'ovdrosi d,nkorm 6nyzattal fennrill6 k<izszolgiiltatrisi szerz<iddses jogviszonya folyrin - a

Budapesti Disz- ds Ktizviliigitiisi Kft. td{iLrl gondoskodik.

8e/
/eolo.

Tisztelt K6pvisel6 asszony/rir!
Tisztelt Gazdasdgi 6s P6nziigri Bizottsigi Tag!



Ahhoz, hogy a kiepft6s megval6sulhasson, a vagyon ritaddsrir6l el6zetes szind6knyilatkozat
( I . sz. mell6klet) kiadaisa sztikseges.

Kdrem a tisztelt K6pviseki asszonyt/urat, Gazdasrigi 6s Penzi.igyi Bizottsiig bizottsrigi tagot
hogy az Eloterjeszt6sben szerepl6 hatirozati javaslatot 2020. mf ius 25-6n 12 rinlie ig6ny
szerint 6szrev6telezni ds v6lem6nydt a kovacspeter@bo 16.hu e-mail cimre megktildeni
sziveskedjen.

Hatdrozati javaslat: Budapest F6vairos XVI. kertileti Onkormrinyzat
Polgdrmestere - a katasZr6flav6delemr<il 6.s a hozzir
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositrisrir6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. tdrvdny 46. g (4) bekezd6se alapjan rigy
hatrirozott, hogy:

Budapest Friviiros XVI. keriileti Onkormiinyzat
beruh6zdsriban. a Budapest XVI. kertilet Sarjfi utcan (Margit
utca 10726912 hrsz. kdzdft) ds P6sa Lajos utca - Ddbr<ice
utca dsszekdtdsdben a ker6kprirut l6tesitds6vel ldtre.lcivo
k6zvil6gitrisi h6l6zatot. mint korliitozottan lorgalomkdpes
tdrzsvagyont a beruhiiziis befejez6s6t kdvetoen. kiilcin
megrillapodiisban foglalt feltdtelek szerint, az iitadriskori
nyilviintart6si 6rtdken t6rit6smentesen Budapest F<iviros
6nkormrinyzat tulajdonriba adja a Magyarorsziig helyi
dnkormdnyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 23. $

(4) bekezd6sdnek, illetve a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 l. 6vi
CXCVI. tdrv6ny 14. $ (1) 6s 5.$ (5) bekezdds a) pontja ds a
(7) bekezd6senek megfelekien.

Felelos: Koviics P€ter polgriLrmester

Hatrirido: 2020. december 3l .

Budapest, 2020. mijus 7.

Kovrics P6ter
polgrirmester

Trirvdnyess6gi szempontb6l megfelel<i:

/1 /1. fi , ^ 
(

llu ur 1 ..---.-'
Dr. Csomor Ervin
jegyzo

Melldkletek: l. sziimf: Nyi latkozat (A kdzviLigitrisi berendez6sekr<il )

azdas6gi ds Penztigyi Bizottsrig

-4 -

V6lemdnyez6sre iavasolt b izotts6q: G

A vagyonritadiisr6l sz6l6, a Budapesti Disz- 6s Kdzvikigitrisi
Kft. r6szdre kidllitott szrind6knyilatkozat a Polgrirmester riltal
akiirhat6.

(



I . szrimir mell6klet

Nyilatkozat

(A kdzvil6gitrisi berendez6sek6l)

Alulirott Kov6cs P6ter polgrlrmester, Budapest F6vriros XVI. Kertilet onkormanyzat

kepviseletdben nyilatkozom, 
"\ort 

- al6bbi berutrLlzasok eset6n a megepitett kSzvilagit6si

h6i,6zat a Budapest F6varos OrJiormrinyzata tulajdon6ba t6rit6smentesen 6s ezzel egyiitt a

Araup.sti Diszl 6s K6zvil6git6si Kft. (i203 Budapest, Csepeli 6tjar6 1-3.) iizemeltet6s6be

6tad6sra kertil .

Nyilatkozunk tov6bb6, hogy vallaljuk a megl6v6 kdzvil6gitasi berendezdsek_esetleges

elbont6sa sor6n keletkez6 maradvany6rt6k ."gt6.it6tet a jelenlegi tulajdonos (BDK Kft)

r€szdre.

Erintett beruhilzds:

-Bp.,XVI.Sarjriutca(Margitutca_l0l269t2hrsz.ktiziitt)ktizviligitdsb6vit6se
- sir., xvT. p6sa Lajos utca I Diitrriice utca tisszekiit6s ker6kprlrrit kiizviligitis

l6tesit6se

Budapest, 2020


