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Kdsziilt a Kdpvisel1testAlet 2017. szeptember 20-i tildsire
Ktiszitette: Verba Haj nalka vizdpitdsi miiszaki ellendr
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Tirgy: Javaslat a Budapest XVI. kertilet, Szabadlitldi [t
tervezett kerdkprinittal (Simong6t utca - vdroshatiir
k6zdtt) kcizvil69itrisdnak rit6pitds6re, valamint a
Szabadkai utca 39-41. szAm el6tt l6testilo
kozviligitrisi hil6zat atadi$ahoz, valamint
szilnd6knyilatkozat kiad6sdra

Onkormrinyzatunk ker6kp6nit ki6pitdst tervezi a Budapest XVI. kertlet Szabadftildi uton, a
Simong6t utcai csom6pontt6l a vriroshatiirig, 2017 . dvben. A tervezett kerdkprinit mentdn a

k6zvikigitis nem megfelelo,240 m hosszon hi6nyzik, valamint 5 oszlop ritdpitdse sziiksdges.
Ezen kivtil a Budapest XVI. kertilet Szabadkai utca 39-41. szim elott hi6nyzik a k<izvil6git6s,
amak ki6pit6se szint6n sziiksdges.
A hril6zatok ki6pit6sdvel (illetve rltdpit6sdvel) korliitozottan forgalomk6pes tdrzsvagyon jdn
l6tre.

Magyarorszrig helyi 6nkorm6nyzatair6l szbl6 2011. dvi C LY|XIX. firviny 23. $ (4)

bekezd6se szerint a fijvfrosi rinliormiinyzat feladata kiil6n6sen, t6bbek kdzdtt a k<izvikigitris

biaosit6sa.
A l6tesiil6 kdzvilagitrisi hitl6zatol az tjzemeltetds biztosit6s6hoz a Budapest F<iviiros

onkorm6nyzata tulajdon6ba ritadni sztiks6ges, tovribbiakban a F<ivdrosi 0nkormdnyzat vdgzi

a szolg6ltatrist, iizemeltetdst, karbantartast a Budapesti Disz- 6s K<izvikigitasi Kft. -n

kereszttil.

$nkorm6nyzati vagyon ingyenes ritengeddsdre a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI.

t6ru6ny 14. $ (l) bekezddse ad lehet6sdget az aldbbiak szerint:

,,(l) Amennyiben tdrvdny a helyi ankormdnyzat feladatdt mlts helyi dnkormdnyzat

feladatakdnt vagt dllami feladatkdnt, illetve dllami feladatot helyi ankormcinyzat
-felarlotakint 

dtlapit meg, a feladat elldtdsdt konetleniil szolgdl| is ahhoz sz ks|ges

helyi dnkormdnyzati, illetye dllami vagyonnak a .feladatot dtvev1 rdszdre lardni
tulajdonbo addsa nyilvirntartdsi drtdken val6 citvezetdssel, ingyenesen tdrtdnik. Ez a

rendelkezds afrtl az esetre is vonatkozik, ha az dllam vagl az ankormdnyzat tt

kdzfeladat rdszit kdpezS feladatot ad dt, is ennek a feladatnak az elldtdsdt

kAzvetleniil szolgdtd ds otthoz sziiksiges vagyonelem tuloidonjogo keri)l ingltenesen

dtuluizdsra. "

K6rem a Tisztelt Kdpvisel6-testtiletet, hogy az eloterjesztdst t6rgyalja meg 6s hozza meg

drint6s6t!

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!



Hat:lrozati javaslat:

Budapest, 2017. augusztus 7.

Budapest Foviiros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpvisel<i-
testtilete az Onkormrlnyzat beruhrizrisiiban, a Budapest XVI.
keriilet, Szabadftlldi rlt metlett (Simongrit utca - vS.roshat6r
kdzdtt) etdpitdsre kertil6, valamint a Szabadkai utca 39-41.
sz6m el<itt ldtestlci k6zvil6gitrisi hitlozatot, mint
korletozottan forgalomkdpes td,rzsvagyont tdritdsmentesen a
Budapest F6viiros Onkormiinyzata tulajdoniiba adja a
nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. dvi CXCVI. tdrvdny 14. $
( I ) bekezddse szerinti jogcimen.
Felhatalmazza a Polgrirmestert a sziinddknyilatk oza\ es az
etadAsr6l sz6l6 megrillapodris aldirisiira, valamint az
iitad6ssal kapcsolatos minden sziiksdges intdzkedds
megt6teldre.

Felelos: Kovrics P6ter polg6rmester
Hatdrido: 201 8. december 30.
(elfogaddsa min<isitett sz6tcibbs6get igdnyel az SzMSz
(2) bekezdds o) pontja alapjSn)
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Melldkletek l. szimt: Nyilatkozat (A kdzvil6gitrisi berendez6sekr6l)

T6rg-vaLisra kijeltilt bizottsfgok: Gazdasrigi 6s P6nziiryi Bizottsig, Keriiletfej leszt6si 6s

Uzemeltet6si Bizotts6g



I . sz6mu mell6klet

Nyilatkozat

(A k<izvil69it6si berendez6sek16l)

Alulirott , Budapest F<ivriros XVI. Kerlilet Onkormrinyzat kdpviselet6ben
nyilatkozom, hogy az akibbi beruh6z6sok eset6n a megdpitett kdzvil6git6si hAlozat a Budapest

F6v6ros Onkorm6nyzata tulajdondba t6rit6smentesen 6s ezzel egyiitt a Budapesti Disz- 6s

K6zvil6git6si Kft. (1203 Budapest, Csepeli 6tj616 1-3.) iizemeltetdsdbe 6tadiisra kertil.

Nyilatkozunk tovdbb6, hogy vrillaljuk a megl6vo kdzvil6gitdsi berendezdsek esetleges
elbontrisa sor6n keletkez<i maradvdny6rtdk megt6ritdsdt a jelenlegi tulajdonos (BDK Kft)
rdszdre.

Erintett beruh6ziisok:

Bp., XVI. Szabadftildi rit tervezett ker6kpf rrittal (Simongdt utca - vriroshatdr
kiiziitt) kapcsolatos kiizvil6gitf s 6t6pit6s
Bp., XVI. Szabadkai utca 39-41. szim el6tt l6tesii16 ktizvikigitisi hil6zat

Budapest, 2017


