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T6rgy: Javaslat a Budapest XVI. kertilet Thdk<ily riton
(Sashalmi k6z - Andrds utca kdzdtt) kiv6ltott
vizvezetdk vagyon iitadiisiihoz

Tisztelt Kdpviseki-testiilct!

Onkormiinyzatunk a Budapest XVI. kertilet Thdk6ly [ton, a Sashalmi kdz ds Andriis utca
krizdtti szakaszon, a csapad6kcsatorna dpitdsdvel egy idoben, annak akadrilymentesitds6re. a

megldvri vizvezetdket 44 mdter hosszon kivdltotta 201 7. ivben.

A kiviiltiissal az akibbi korliitozottan lorgalomkdpes vizikdzm[i tdrzsvagyon jott l6tre:
- Budapest XVL keriilet Thdkrily riton (Sashalmi k6z - Andr6s utca kdzdtt) vizvezetdk NA 100
KPE 44 fm. Bekerlildsi drtdke: nett6 1.093.350.- Ft.

Magyarorszig helyi dnkormrinyzatair6l szol6 201 1. lvi CLXXXIX. tarvdny (a tov6bbiakban:
Mritv.) 23. $ (4) bekezddse szerint a l'<ivarosi dnkormilnyzat feladata kUldndsen, tdbbek kdzott
az ivtiviz-elliit6s biaositiisa.

A l6tesiilt vizeltrit6 hiil6zatot az tizemeltetds biztositiisdhoz a Budapest Fciviiros Onkorrndnyzata
tulajdoniiba iitadni sziiksdges, tovabbiakban a Foviirosi Onkormrinyzat vdgzi a szolgdltatiist,
i.izemeltet6st. karbantartast a Fovdrosi Vizmtivek Zrt.-n kereszttil.

Onkorm6nyzati vagyon ingyenes 6tenged6s6re a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. dvi CXCVI.
t<irvdny 14. $ ( I ) bekezddse ad lehet6sdget az al6bbiak szerint:

,,(1) Amennyiben firrdny a helyi dnkormdnyzat feladatrit mds helyi dnkormdnyzar

feladatakint vagy tillami .feladatkdnt, illei,e A ami Jbladatot helyi ankormdnyzat

felaclatakdnt dllapit tneg, a.feladat elldtdsdt kozvetlen l szolgdl| ds ahhoz sziiksiges
helyi ankorminyzoti, illene cillomi vagtonnak a .feladatot dnevd rdszdre tdrttnd
ntlajdonba addsa nyilvdntartdsi drtiken vol6 citvezeldssel, inpgtenesen tortdnik. Ez a
rendelkezds arra az esetre is vonatkozik, ha az dllam rag) az ankorn?anyzat a
kAz/eladat rdszdt kipez1 ./'eladatot ad dt, ds ennek a.feladatnak az elldtdsitt ki):vetlenitl
szolgdl1 ds ahhoz sziiksiges vagyonelem tulajdonjogo keriil ingltenesen
dtruhdzdsra. "

Kdrem a Tisztelt Kdpvisel6{esliiletet. hogy a ldtrejdtt tdrzsvagyon ritadasrihoz sziiksdges
hatdrozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

I{atfrozati j avaslat: Budapest Fov6ros XVl. kertileti Onkormeinyzat Kipviselo-
testtilete az Onkorrniinyzat beruhrizdsiiban, a Budapest XVI.
keriilet 1'hdkcily rlton (Sashalmi kciz - Andrris utca kdzdtt)
ldtesiilt vizvezeteket, nrint korlatozottan lorgalomkdpes
vizik<izmti tdrzsvagyont tdritdsmentesen Budapest For':iros
Onkormiinyzata tula.idonriba adia a nemzeti vagyonr6l sz6l6
2011. 6vi CXCVI. tiirvdny 14. Q (l) bekezddse szerinti
jogcimen.

Kisziilt a KdpviselStest let 2017. szeptember 20-i tildstre
Kdszitette: Verba Hajnalka vizdpitdsi miiszaki ellendr



Budapest, 2017. augusZus 30.
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Felhatalmazza a Polgarmestert az ritad6sr6l sz6l6
megiillapodiis alAirdsira, valamint az itaddssal kapcsolatos
minden sziiks6ges intdzked6s megt6tel6re.

Felelos: Kovrics P6ter polgiirmester
Hatiirido: 2018. december 30.

(elfogadrisa min6sitett sz6t6bbs6get igdnyel az SzMSz. 18. $
(2) bekezd6s o) pontja alapj6n)

Kovrics P6ter
polgriLrmester
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L6ttam:

V
Ancsin Lriszl6
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Tirgyakisra kijeltilt bizottsrigok: Keriiletfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Bizottsrig, Gazdasdgi
6s P6nziiryi Bizottsrig


