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BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULET ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kdsziilt a KdpviselS+esttilet 2017. oktbber l8-i iildsdre
Kiszitette: Verba Hajnalka vizdpitdsi miiszoki ellen6r

Tirgyl Javaslat a Budapest XVL kertilet Aradi utca -
Szilas-patak keresztez6d6s6ben kiv6lt6sra keriil<i
g6zvezellk iitadSsrfua

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

A Budapest XVI. keriilet Aradi utca - Szilas-patak keresztezoddsdben a jelenleg iizemelo,
ndvelt kisnyomrisri gdzell6t6st biztosit6 cs6hid elbontdsAt teryezi Onkormiinyzatunk 2017.
6vben. A megl6vo cs6hid a Szilas-patakon l6tesitend6 gyalogos ds ker6kp6ros hid 6pit6s6t
akad{lyozza, ez6rt annak ininyitou furAssal t6rtdno kivriltrisa sztiks6ges.

A kidpitdssel az aldbbi korldtozottan forgalomk6pes gaz tlrzsvagyonjcin l6tre:
- Budapest XVI. kertilet, Aradi utca - Szilas-patak keresztez6d6s6ben 50fm dn9OPE
gdzvezetdk. Becstilt bekeriil6si 6rtdke: nett6 2.400.000,- Ft.

Onkormrinyzati vagyon ingyenes iitenged6sdre a nemzeti vagyonr6l szolo 2011. 6vi CXCVI.
tdwdny 14. $ (1) bekezddse ad lehetosdget az aldbbiak szerint:

,,(1) Amennyiben brvdny a helyi Ankormdnyzat feladatdt mds helyi 1nkormdnyzat
feladatakdnt vagy dllami feladatkdnt, illene dllami feladatot helyi onkormdnyzat
feladatakdnt dllapit meg, a feladat elldtdsdt kdzvetlen l szolgdlf ds ahhoz sz ksdges
helyi dnkormdnyzati, illene dllami wgtonnok a feladatot dnevd rdszdre tdrtdnd
tulajdonba addsa nyilvdntartdsi drtdken vald dtvezetdssel, ingtenesen tdrftnik. Ez o
rendelkezds arra az esetre is vonatkozik, ha az dllam yag) oz dnkormdnyzat a
k1zfelodat rdszdt kepezd feladatot ad dt, ds ennek a feladatnak az elldtdsdt kane eniil
szolgtil1 ds ahhoz sz ksdges vagtonelem tulajclonjoga keriil ingltenesen
dtruhdzdsrq. "

A ftildgazell6trisr6l sz6l6 2008. dvi XL. rrirvdny alapj6n a FOGAZ Zrt., mint i.izemeltet6,
gondoskodni kdteles az 6ltala iizemeltett szAllit6- 6s eloszt6vezet6k, valamint tdroz6
biztonsiigos, hatdkony, zavartalan miikddtet6sdr<il, karbantartdsSr6l. Az iizemeltetds
biztositiisiihoz a ldtesiil6 gdzhlJozat 6tad6sa sziiksdges f 6CAZ Lrt. rdszdre.

Kdrem a Tisztelt Kdpviselo-testtiletet, hogy a ldtrejdu tdrzsvagyon 6tad6siihoz,
akadiilymentesitdshez sziiks6ges hat6rozati javaslatokat elfogadni szfveskedjen.

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pvisel6-
testtilete az Onkormrinyzat beruh6zrisriban, a Budapest XVI.
keriilet Aradi utca - Szilas-patak keresztez<iddsdben
kivrilt6sra kertil6 gAzvezetdk, mint korl6tozottan
forgalomkdpes torzsvagyont tdrit6smentesen a F6CAZ Zrt.
tulajdon6ba adja a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. dvi
CXCVI. trirv6ny 14. $ (1) bekezddse szerinti jogcimen.

Hat{rozati javaslat:



_) _

Felhatalmazza a Polg6rmestert az ritaddsr6l sz6l6

meg6llapodds aliiirdsrira, valamint az atadrissal kapcsolatos

minden sziiks6ges int6zkedds megtdtel6re.

Felel6s: Kov6cs Pdter polgiirmester
Hatdrido: 2018. december 30.

(elfogad6sa min6sitett sz6t6bbs6get igenyel az SzMSz. 18. $

(2) bekezd6s o) pontja alaPj6n)

Budapest, 2017. okt6ber 3.

v6cs Pdter
lgarmester

Liittar.n

ln

T6rgyallsra kijeltilt bizottsrigok: Keriiletfejleszt6si 6s iizemeltet6si Bizottsig, Gazdasigi

6s P6nziigyi Bizottsfg
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