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BUDApEST rovAnos xvr. xeRUtrr oNxorurANyzar
polcAnvmsrERE

Kdsztilt a Kdpvisel6-testalet 2017. szeptember 20-i iildsdre
Kisz[tette: Verba Hajnalka vlzdpItisi miiszaki ellendr

T:irgy: Javaslat a Budapest XVI. kertilet Prilya utca
109/B - l l1.sz6mok kdzdtt ldtesiilo vizvezerek
vagyon ritadrisi-sziinddknyilatkozat kiadris6ra

Tisztelt K6 pv is el6-tes tii letl

A Budapest XVI. keriilet Piilya utca ttburkolat fehijitris6nak (Cs6m<iri [t - R6kospalotai
hadrirt kdzdtt) akadiilymentesit6sdre a P6lya utca 109/8 - 111. szrirnok kdzdtt megtdvo
vizvezetdk kivdltrisa sziksdges. A kivdltrissal az allbbi korliitozottan lorgalomk6pes vizikrizmti
tdrzsvagyon jdn l6tre, melynek 6rtdke csak a 2018. 6vi kialakitrist kcivet6en v6lik ismertd:
- Budapest XVl. keriilet, P6lya utca 109/B 111. szrimok kdzcitt vizvezetdk D I l0 KPE 42 fm,
D32 KPE 6,5 fm, I darab ftldfeletti trizcsappal.

Ezen vinezetdk kiyciltdsdnok hidnya a Pdlya utca titburkolat ./blij ititsitt gdtolja

Magyarorsz6g helyi 6nkormdnyzalairil szol6 201L dvi CLXWN. torvdny (a tovdbbiakban:
Mdtv.) 23. { (4) bekezddse szerint a f'ovdrosi dnkorm itnyzat feladata kiildnosen, tdbbek k<izdtt
az ivtiviz-el l:it6s biztositdsa.

Az {it6pitett vizelkit6 hril6zatot az tizemeltetds biztosit6srihoz a Budapest F<iviiros
Onkormiinyzata tulajdonriba a kiv6ltdst k<ivetoen visszaadni szi.iks6ges, tovribbiakban a

Fovrirosi 0nkormiinyzat v€gzi a szolgitltatAst, Uzemeltetdst, karbantartiist a F<iviirosi Vizmtivek
Zrt.-n (a tov6bbiakban: Vizmiivek) keresztiil.

Onkormrinyzati vagyon ingyenes iitenged6s6re a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI.
tcirvdny 14. $ (1) bekezddse ad lehetos6get az al6bbiak szerint:

,,(1) Amennyiben tdrvdny a helyi ankorntcinyzot .felodatdt mds helyi ankorntdnyzat

feladatakdnt vagy /tLlomi .feladatkdnt, illene dllami Jbladotot helyi ankormdnyzat

.fbladatakdnt dllapit meg, a feladat elldtdsdt kbzvetleniil szolgdl) ds ahhoz sztiksdges

helyi ankormdnyzati, illetve dllami vagtonnak a ./bladatot dtvev[i rdszdre brtdnd
tulajdonba adasa nyilttdntartdsi ,lrtiken val6 dtvezetdssel, ingtenesen t()rtinik. Ez d
rendelkezds ona az esetre is vonatkozik, ha az dllam vag) oz ankormdnyzat cr

kozfelddot rdszdt kdpezd .feladatot ad dt, ds ennek a.felodatnok az elldtdstit kdzvetlentil

szolgdl6 ds ahhoz sziiksiges vogyonelem tulttjdonjoga keriil ingyenesen
d!ruhdzdsrn. "

A korl6tozottan forgalomkdpes vfzik<izmti tdrzsvagyon kialakitrisrit megelozoen az ritadrisr6l a

szdnd6knyilatkozatot kell kiadnunk a Vizmirvek rdszdre. Vizvezetdkre vonatkoz6 ldtesit6si

engeddly n.regszerzdsdhez hozz5jriruldst csak ezen nyilatkozat bidokeban ad a Vizm[ivek. mint
leendo tizemelteto.

Kdrem a Tisztelt Kdpviselo-tesltiletet, hogy a vizikozmti vagyon dtad6sdr6l sz6lo
szdnd6knyilatkozat kiaddsihoz a hatiirozati j avaslatot elfbgadni szfvesked.ien.
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Hat:i rozati j :rr,:rslat: Budapest Foviiros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpviselo-
testiilete az Onkormrinyzat beruhriziisiiban, a Budapeit XVI.
kertilet P6lya utca 109/B - I I l. szamok kozltt az ritburkolat
fettjit6sa miatt rijonnan ldtesiilo vizvezetdket tl.izcsappal, mint
korldtozottan forgalomk6pes vfzikdzmri tdrzsvagyont a
beruhiizds befejezdset kcjvetoen, ktilcin me96llapodiisban
foglalt felt6telek szerint, nyilviintartrisi 6rt6ken
tdritdsmentesen Budapest Fcivdros 0nkormiinyzata
tulajdoniiba adja a nen.rzeti vagyonr6l sz6l6 2011. dvi
CXCVI. tcirvdny 14. $ (l) bekezddse szerinti jogcimen.
A Kdpviselo+esttilet felhatalmazza a Polgiirmestert az ezen
ritadrisr6l sz6l6, F6vdrosi Vizmrivek Zrt. r€szere kiallftott
szdnddknyi I atko zat aldir isdr a.

Felel6s: Kovdcs Pdter polgrirmester
Hat6rido: 201 7. december i0.

(elfogad6sa minositett sz6tcibbsdget igdnyel az SzMSz. 18. $
(2) bekezdds o) pontja alapj6n)

Kov6cs Pdter
polg6rmester

Liittam:

csrn

Jeg)'zo

Me116klet: sziind6knyilatkozat

TrirgyaLlsra kijeliilt bizotts:igok: Keriiletfejlesztdsi 6s 0zcmeltet6si Bizottsig, Gazdasrigi
6s P6nziig5ri Bizotts6g

o

Budapest. 201 7. szeptember 7.



1. sz6m0 mell6klet

5z6nd6knyilatkozat

A Beruhez6 adatai (a tovebbiakban: Beruh6zo):
A szervezet megnevezese: Budapest Fovaros XVl. ker0leti Onkormenyzat
Szekhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Nyilventartesi sz6ma: KSH statisztikai szemjel: 15735791 -841 1 -321 -01
Ad6sz6ma: 1 57 35791 -2-42
Kepviseli: Kovecs P6ter polgarmester
A beruhez6s megnevez6se (a tovabbiakban: beruhazas):

Alulirott, nev: Kov6cs Peter tisztseg: polgarmester
mint a Beruhezo kepviseletere jogosult szemely, a FovArosi VIzmUvek Zrt. (a tovabbiakban
Vizikozmr.i-szolg6ltat6) k6pviselo.i6vel t0rt6no tervezesi egyeztetest k0vet6en

a)... tudomasul veszem, hogy a beruhazas megvalositesa soran, a beruhazes terhere a fenti

helyszinen megl6vo csoszakasz (a tovabbiakban: vizikozmLi)

x - amely jelenleg a Budapest FovSrosi Onkorm enyzal (a tov6bbiakban: Ellatasert felelos) tulajdonet
kepezi - kiv6ltasa szuks69es

D jon letre. (megfelel6en jel'lend1),

b) nozzejerubk ahhoz, hogy

x a kivAltest kovetoen a kivaltott vezetek helyebe kerulo
n a beruhazasban letrejovo (megfelel1en jel6lendb)

0j vizikozmu - a vizik0zmr..i-szolgaltatasrol sz6lo 2011. evi CCIX. t0rv6ny rendelkezesei ertelmeben -
az Ellatasert felelos tulajdonaba keruljon; valamint

c)... kotelezettseget vellalok arra, hogy a Beruhez6 altal finanszirozott vizikozmtivet - a vizikozmti
mr.iszaki etadasat megelozoen l6trej0tt - tulajdonjog AlruhAzAsdra ir6nyu16 ir6sbeli megellapodassal,
teritesmentesen az Ellatasdrt felelos tulajdonaba adom, tovebba a Kivitelezovel kotott szerzod6sbol
kovetkezoen, a milszaki etad6s-atv6teli eljares lezArAsat6l szamitott hArom 6v j6t5llSsi jogosults6got a
megellapodesban a Vizikozmri-szolgaltat6 Javera engedmenyezem, 6s ezt a tenyt a Kivitelezo
tudomasara hozom. TudomAsul veszem, hogy megellapodAs Beruhazo r6szerol torteno alairesAnak
hienyeban a mr.jszaki atadesra (uzembe helyezesre) nem kerulhet sor.

d)... nyilatkozom, hogy a vizikozmLi nem Budapest Fovaros Onkormenyzata megbiz6sabol valOsul
meg

Budapest ,2017 ev......... honap....... nap

Beruhazo c6gszerri aleirasa

Mellekletek: BeruhazOalSirasicimpeldanya

Budapest XVl. kerulet Pelya utca 109/B - I 1 L szemok kozott megl6v6 vizvezetek kiveltesa.
Beruhezas helyszine (a tovebbiakban: helyszin):
Budapest XVl. kerulet telepules: Palya utca 109/B - 1 1 1 . szemok kozott
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