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Kdsziilt a Polg,drmester 2020. mdjus 27-re terueze hatdrozatdnak meghozatala cdljtib1t
Kdszitette: Verba Hajnalka vizdp[tdsi mfiszaki ellen6r

Tri rgy-: Dcintds a Budapest XVI. kertilet Giirda
utca (P6sa Lajos u. Vulk:iLn u. kdzdtt)
valamint a Farkasbab utca (Zsenge u. -
Zselic u. kdzdtt) kivriltrisra
keriikivizvezetdkek ritadrisrir6t sz6l6
sziind6knyilatkozatok kiadiisiir6l

Tisztelt K6pvisel6 asszony/rir!
Tisztelt Gazdasrigi 6s P6nziiryi Bizottsrigi Tag!

A Budapest XVI. kenilet Giirda utca, valamint Farkasbab utca ftfehijitris6hozTftdpit6sdhez
kapcsol6d6an, a vizvezetdkek kivriltdsrinak megval6sitiisa sziiks6ges a trirgyi 6pit6si munkiikat
megeloz<ien. A kivriltrisokat kdvet<ien. az alirbbi korldtozottan forgalomkdpes vizikdzmij
tdrzsvagyon jdn l6tre a 2020. 6vben. amelynek 6rt6ke csak a 2020. 6vi kialakitrist kiivet6en
vrilik ismertd:

Budapest XVI. keriilet, G:irda utca 520 fm I l0/KPE vizvezet6k, valamint
Budapest XVI. keriilet, Farkasbab utca 205 fm I 1O/KPE vizr'ezet6k

A vizik6zmri-szolgriltatrisr6l sz6l6 201 l. 6vi CCIX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Vksztv.) 6. g (l)
bekezd6se szerint vizik6zmti kizrir6lag az iilam vagy telepiil6si cinkormrlnyzat tulajdoniiba
tartozhat.
A Vksztv. 5/F. $ (4) bekezddse alapjain Budapest F<iv6ros kdzigazgatisi tenilet6n l6v6
lelhaszn6l6si helyekre es az azokat kdzvetleniil ellit6 vizikdzmrire n6zve az ellitris6rt felel6s
feladatait a f6vrirosban a f<ivdrosi <inkormrlLnyzat liitja el.
A Vksztv. 5iF. $ (2) bekezdds szerint - ,.Az infrastrukturalis el1feltitelek megteremtdse
kdrdben az ellltttisdrt feleltis kiilantisen s kdvetkezd tevdkenysdgeket vdgzi:
a) v[zikdzmfivet ldtesit ds tart fenn, a nem Ankormdnyzati vapy dllami tulajdonban dll6
viz i kazmii nlaj do nj o gdt me gsze rzi, ".

Magyarorszrig helyi dnkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tcirvdny (a toviibbiakban:
M6tv.) 23. $ (4) bekezdds I L ponda a foviirosi <inkormrinyzat r6sz6re kdtelezo kdzfeladatk6nt
hatirozza meg oz iviviz-elldtirs biztosititsiit. Az Mcitv. 108. $ (2) bekezd6se lehetosdget ad
arra. hogy a helyi Snkormrinyzat tulajdon6ban 6116 vizikdzmti (mint nemzeti vagyon)
tulajdonjoga a fent meghatilrozott kdzleladata elliitiisiinak elcisegitdse drdekdben a t6viirosi
cinkormiinyzat r6sz6re ingyenesen iitadiisra keriiljrin.

Az lllamhaztartiisi szdmvitelrol sz6l6 412013. (l.l l.) Kormrinyrendelet alapjrin a tdrgyi
eszkrjzdket nett6 6rtdken ApA ndlkiil - kell nyitv6ntartani. igy a l-ov:irosi cinkormiinyzattal
k<itendo megrillapodrisban csak a nett6 koltsegek szerepelhetnek.

Az 6nkormrinyzati vagyon ingyenes 6tenged6se Budapest Foviiros XVI. kertileti
Onkormrinyzatrinak az Onkormrinyzat vagyonrlr6l 6s a vagyont6rgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorldsrir6l sz6l6 l412009. (VI. 25.) rendelete la. $ ttl bekezdese alapjrin Onkormrinyzati
vagyon a nemzeti vagyoff6t sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tdrv6nyben meghatiirozott felt6telekkel
engedheto 6t ingyenesen.



Ahhoz, hogy a ki6pit6s megval6sulhasson, a vagyon ritadrisrir6l el<jzetes sz6nd6knyilatkozatok
(1. sz. melldklet 6s 2. sz. mell6klet) kiadrisa sztiksdges.

Kerem a tisztelt K6pviselo asszonyt/urat, Gazdasrigi ds pdnziigyi Bizottsrigi tagot, hogy az
Floterjeszt6sben szerepl6 hatarozati javaslatot 2020. m{ius 2j-6n 12 6r;iq igdny sie.int
dszrevdtelezni, ds vdlem6ny6t a kovacspeter@bn l6.hu e-mail cimre megkiildeni ,iir"rk.d1.n.

Hatdrozati javaslat: Budapest F6vdros xvl. kertileti Onkormrinyzat
Polgiirmestere - a katasztr6lav6delemrol es a hozzit
kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6siir6l sz6l6 2011. dvi
CXXVIIL ttirv6ny 46. g (4) bekezddse alapjrin - irgy
hatiirozott, hogy:

Budapest Fovdros XVI. keriileti Onkormdnyzat
beruhiizris6ban, a Budapest XVI. kertilet Giirda utciln,
valamint Farkasbab utc6n ldtestilo [j vizvezetdket, mint
korldtozottan fbrgalomkdpes vizik6zmr.i tdrzsvagyont a
beruhiiziis befejez6sdt kdvetoen, ktiliin meg6llapod6sban
loglalt feltdtelek szerint, nett6 nyilvrintartrisi 6(dken
t6ritdsmentesen Budapest Fovriros Onkormanyzata
tulajdon6ba adja a Magyarorszdg helyi 6nkormiinyzatair6l
s2616 2011. dvi CLXXXIX. tdrv6ny 23. g (4) bekezddse 11.
pontja, illetve a nemzeti vagyonr6l szolo 2011. 6vi CXCVI.
tdrvdny 14. $ (l) bekezddse, az 5. g (5) bekezd6s a) pontja 6s
a (7) bekezd6s6nek megfeleloen.

A vagyoniitadiisr6l sz6l6, a Foviirosi Vizmiivek Zrt. reszere
ki6llitott szdnddknyilatkozatok a Polgdrmester riltal
al6irhat6k.

Felelos: Kov6cs Pdter polgdrmester
Hatdrido: 2020. december 31.

Budapest, 2020. mrij us I l.

Kovrics P6ter
polgiirmester

Torvdnyessdgi szempontb6l megfelelo:

Qlocc ( -----
Dr. Csomor Ervin
jegyzo

Mell6kletek:
l. szdmri: Szinddknyilatkozat (Budapest XVI. kertilet Giirda utca P6sa Lajos u. - Vulkiin

u. kcizott kiviiltrisra keriil<i vizvezetdkek vagyonritaddsrihoz)
2. szdmu: Szrind6knyilatkozat (Budapest XVI. keriilet Farkasbab utca Zsenge u. - Zselic

u. kdzdtt kivriltrisra kertil6 vizvezetdkek vagyoniitadiis6hoz)
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Vdlemdnyez6sre j avasolt bizotts6g: Gazdasrigi ds Pdnziigyi Bizotts6g



Sz5nd6knyilatkozat

A Beruhaz6 adatai (a tov6bbiakban: Beruhazo):
A szervezet megnevezose: Budapest F6varos XVl. keruleti Onkormanyzat
Szekhelye: '1163 Budapest, Havashalom u.43.
Nyilvantartasi szama: KSH statisztikai szamjel: 1 573579 1 -841 1 -321 -0 1

AdoszAma: I 57 357 I 1 -242
Kepviseli: Kovacs Peter polgarmester
A beruhazes megnevezese (a tovabbiakban: beruhaz6s):

Budapest XVl. keriilet Garda utca P6sa Lajos u. - Vulken u. kdzott kivaltasra kerulo vizvezetek
Beruhazas helyszine (a tovabbiakban: helyszin):
Budapest XVl. kerulet telepul6s G6rda utca POsa Lajos u. - Vulkan u. kdzott

Alulirott, nev: Kovacs Peter tisAseg: polgarmester
mint a Beruhazo kepviseletere jogosult szem6ly, a Fovarosi Vizm0vek Zrt. (a tovabbiakban:
VizikozmU-szolgaltat6) kepviseldjevel t0rt6no tervezesi egyeztetest kovetoen

a) ... tudomasul veszem, hogy a beruhazas megvalositesa soran, a beruhazas terh6re a fenta

helyszinen megl6v6 cs6szakasz (a tovabbiakban: vizikozmti)

x - amely jelenleg a Budapest F6verosi Onkormenyzat (a tovabbiakban: Ellatasert felelos) tulaidonat
kepezi - kivaltesa szuks6ges

tr jon l6tre. (megfelel1en ielhlend'I.

b) hozzajarulok ahhoz, hogy

x a rekonstrukciot kovet6en a meglevo vezetek helyebe kerul6

!a beruhazasban ,F-trejovl (megfelel6en ielolend6)

uj vizikozmU - a vizikozmri-szolg6ltatasr6l sz6l6 201 1. evi CCIX. torveny rendelkezesei edelmeben -

az Ellatasert felel6s tulajdonaba keruljon; valamint

c) ... kotelezeftseget vallalok ana, hogy a Beruhezl eftal finanszirozott vizikozm0vet - a vizikozml'i

muszaki etadesat megel6z6en letreJott - tulajdonjog atruhazasara iranyul6 iresbeli meg6llapodassal,

teritesmentesen az Eitet6sert felel6s tulajdon6ba adom, tovabbA a Kivitelezovel kotott szerzodesbol

kdvetkezden, a m[iszaki atad6s-atveteli el.leras lezaresAt6l szamitott harom ev JOtallesi jogosultsagot a

megallapodesban a vizikozmu-szolgaltat6 javara engedm6nyezem, 6s ezt a t6nyt a Kivitelez6

tud6mAsdra hozom. Tudomasul veszem, hogy megallapodAs BeruhAz6 reszer6l tOrteno alairasenak

hiany6ban a mtiszaki dtaddsra (uzembe helyezesre) nem kerulhet sor'

d) ... nyilatkozom, hogy a vizikOzmti nem Budapest F6vAros Onkormanyzata megbizesebol val6sul

meg.

Budapest ,2020 ev ...... ... h6nap....... nap

Beruhdzo cegszerti alairasa

Mellekletek: Beruhaz6alairasicimpeldanya

1. sz6mt mell6klet



2. sziml mel16klet
5z6nd6knyilatkozat

A Beruhaz6 adatai (a tovebbiakban: Beruhaz6):
A szervezet megnevezese: Budapest Foveros XVl. keruleti Onkormanyzat
Szekhelyei 1 '163 Budapest, Havashalom u. 43.
Nyilvantartasi szema: KSH statisztikai szemjel:'1 573579 1 -841 1 -321 -01
Ad6szama: 1 57 357 I 1 -242
Kepviseli: Kovacs Peter polgarmester
A beruhazes megnevez6se (a tovabbiakban: beruhdrz6s):

Budapest XVl. kerulet Farkasbab utca Zsenge u. - Zselic u. kozott kivaltasra kerul6 vizvezet6k
Beruhazas helyszine (a tovabbiakban: helyszin):
Budapest XVl. kerulet telepules Farkasbab utca Zsenge u. - Zselic u. kozott

Alulirott, nev: Kovecs P6ter tisztseg: polgarmester
mint a Beruhez6 kopviselet6re jogosult szemely, a F6varosi Vizmuvek Zrt. (a tovabbiakban
Vizikozm0-szolgaltat6) kepvisel6jevel tdrteno tervez6si egyeztet6st kovetoen

a) ... tudomasul veszem, hogy a beruhezas megval6sitasa sor6n, a beruhazas terhere a fenti

helyszinen meglev6 cs6szakasz (a tovabbiakban: vizikozmrl)

x - amely jelenleg a Budapest Fovarosi Onkormanyzat (a tovdbbiakban: Ellatesert felel6s) tulajdonat
kepezi - kivalt6sa szukseges

! Jon letre. (megfelel6en jel1lend1l

b) hozzqatulok ahhoz, hogy

x a rekonstrukci6t kovetoen a meglev6 vezetek helyebe kerulo
tra beruhAz6sban Etrejov6 (megfelel1en jelalend1)

uj vizikozmu - a vizikozmr.i-szolgetatesrol sz6l6 2011. evi CCIX. torveny rendelkezesei 6rtelmeben -
az Ellatasert felel6s tulajdonaba keruljdn; valamint

c) ... kotelezettseget vallalok arra, hogy a Beruhezo altal finanszirozott vizikozm0vet - a vizikozmti
muszaki atadasat megel6z6en letreJott - tulajdonjog etruhazesara ir6nyulo irasbeli megallapodassal,
teritesmentesen az Ellatasert felelos tulajdonaba adom, tovabbe a Kivitelezovel k6t0tt szerz6desbol
kovetkez6en, a mr.iszaki etadas-atveteli eljaras lezarasat6l szamitott harom ev j6tallasi Jogosultsegot a
megAllapodesban a Vizikozmri-szolgaltat6 javara engedmenyezem, 6s ezt a tenyt a Kivitelez6
tudomSsara hozom. Tudomasul veszem, hogy megallapodas Beruhazo r6sz6rol t0rten6 alairasanak
hianyaban a mriszaki atadasra (uzembe helyez6sre) nem kerulhet sor.

d) ... nyilatkozom, hogy a vizikozmri nem Budapest Fov6ros Onkormdnyzata megbizaseb6l val6sul
meg

Budapest ,2020 ev ... ... ... honap.... nap

Beruhaz6 c6gszefl.i aleirasa

Mell6kletek: Beruhdzoa16irasicimpeldanya


