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BUDAPEST T6VANOS XVI. KERULET ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kdsziilt a Kdpvisel1-test let 2017. oktdber 18-i tildsdre
Kiszitette: Verba Hajnalka vizdpitdsi miiszaki ellendr

Tdrry: Javaslat a Budapest XVI. keriilet Szabadftildi rlti
kerdkpiiros hid 6pitdse miatt kiv6ltott vizvezetdk
vagyon iitadrisara

Tisztelt K6pviselS-testii let!

Onkormiinyzatunk a Budapest XVI. kertilet Szabadfiildi iti ker6kparos hid dpit6se miatt annak
akadAlymentesit6s6re, a megl6v6 vizvezel€ket 33 mdter hosszon kiv6ltotta 2015. evben.

A kiviltrissal az aklbbi korletozottan forgalomkdpes vizikdzmri tcirzsvagyon jdtt ldtre:
- Budapest XVL keriilet Szabadfttldi tton vizvezet6k NA 150 KPE 33 fm. Bekertildsi drt6ke:
neu6 2.160.000,- Ft.

Magyarorsziig helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXX. firvdny (a toviibbiakban:
Mdtv.) 23. $ (4) bekezddse szerint a fov6rosi dnkormanyzat feladata kiildndsen, tdbbek kdzdtt
az iv6viz-ell6tds biztosf tiisa.

A ldtestilt vizelllto hllozatot az iizemeltet6s biztositrlsrihoz a Budapest Fovriros 6nkormdnyzata
tulajdondba 6tadni sztiksdges, tovabbiakban a Foviirosi Onkorm6nyzat v6gzi a szolg6ttat6st,
iizemeltetdst. karbanta(6st a F6v6rosi Vizmiivek Zrt.-n keresztiil.

,,(l) Amennyiben tdrviny a helyi dnkormanyzat feladatdt mds helyi dnkormdnyzctl

.feladatakdnt vagt dllami feladatkdnt, illene dllami feladatot helyi dnkormdnyzat

feladatakdnt dllapit meg, a feladat elldtdsdt kdzvetlenill szolgdld ds ahhoz szil<sdges

helyi dnkormdnyzati, illetve dllami vagtonnak a feladotot dnevd rdszdre trirtdnd
tulajdonba addsa nyilvdntartdsi drtdken val6 dnezetissel, ingtenesen t)rtinik. Ez a
rendelkezds arra az esetre is vonatkozik, ha az dllam vagl az ankormdnyzat a

kazfeladat rdszit kipezd feladatot ad dt, ds ennek a feladatnak az elldtdsdt kazvetlentil

szolgdli ds ahhoz sziiksiges vagtonelem tulaidonjoga keriil ingtenesen
dtruhrizdsra. "

Kdrem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a ldtrejdtt tdrzsvagyon iitaddsiihoz sz0ks6ges

hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Hat:irozati javaslat: Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6-
testiilete az Onkormrinyzat beruhi2risriban, a Budapest XVI.
kertilet Szabadftrldi riton l6tesiilt vizvezetdket, mint
korldtozottan forgalomkdpes vizikrjzmii tdrzsvagyont

tdritdsmentesen Budapest Fovriros 0nkormanyzata
tulajdoniiba adja a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi

CXCVI. tdrv6ny 14. $ (1) bekezd6se szerinti jogcfnten.

Onkormiinyzati vagyon ingyenes 6tengeddsdre a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 l. 6vi CXCVI.
t6rv6ny 14. $ (1) bekezddse ad lehet<isdget az al6bbiak szerint:



a

Felhatalmazza a Polgirmestert az 6tadiisr6l sz6l6
meg6llapodris aliiirds6ra, valamint az iitad6ssal kapcsolatos
minden sziiksdges int6zked6s megtdtel6re.

Felel6s: Kov6cs Pdter polgirmester
Hat6rid5: 2018. december 30.

(etfogadrisa min<jsitett sz6tdbbsdget iglnyel az SzMSz. 18. g

(2) bekezdds o) pontja alapjdn)

Budapest, 201 7. okt6ber 3.
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Kovrics Pdter
polgArmester
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T6rgyaLlsra kijeltilt bizotts{gok: Keriiletfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Bizottsig, Gazdas:igi
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