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Kdsziilt a Kdpvisel1testulet 2017. december 13-i illdsire
Kdszitette: Verba Hajnalka vizipitdsi m szaki ellendr

Javaslat a Budapest XVI. kertilet Szilas-patak
mentdn (Riikospalotai hatdnit - Szent Korona
utca kdz6tt), valamint a Szent Korona utciin
(Sarkad utca - Szlov6k ul kdzdtt) ldtesiilo
kcizvikigit6si h6l6zatok 6tadasAr6l
sz6l6 nyilatkozatok kiad6srira

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Onkormiinyzatunk kdzvilagitAs kidpit6st, illetve bovitds6t tervezi a Budapest XVI. keriilet
Szilas-patak utca, 113173 helyrajzi sziimt teriileten (Rakospalotai hatanit - Cs<imdri tt
kdzdtt) ds a 11724511 helyrajzi sz6m[ tertileten (Csdmciri rit - Szent Korona utca k6z6tt),
valamint a Szent Korona utcan (Sarkad utca - Szlov6k [t kdzdtt) a 2018. 6vben.
A h6,l6zat kidpit6s6vel, illetve 6t6pit6sdvel korldtozottan forgalomkdpes tdrzsvagyon jdn ldtre.
A megl6vo kdzvilegit6si berendezdsek elbontrisa sorrin keletkezo maradvinyd(dket ajelenlegi
tulajdonos (BDK Kft) rdszdre meg kell tdriteni. A maradv6nydrtek 101.776,- Ft.

Onkormrinyzati vagyon ingyenes iitenged6sdre a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI.
tdrv6ny 14. $ (l) bekezddse ad lehet<isdget az al6bbiak szerint:

,,(1) Amennyiben torvdny a helyi dnkormanyzat feladatat mds helyi ankormdnyzat

feladatakdnt vagt dllami feladatkent, illene dllami feladatot helyi dnkormdnyzat

feladatakdnt dllap[t meg, a feladat elldtdsdt kdzvetlen l szolgdl6 ds ahhoz szriksdges

helyi onkormdnyzati, illetre dllami vagyonnak a feladatot dtvev6 rdszdre t(irtdn6
tulajdonba addsa nyilvdntartdsi drtdken val6 dtvezettissel, ingtenesen tiirtdnik. Ez a
rendelkezds erra az esetre is vonalkozik, ha az dllam vog) az ankormdnyzat a

kazfelodat rdszdt kdpezd feladatot ad at, ds ennek a feladatnak az elldtttsdt
kozvetlen l szolgdl1 ds ahhoz sz ksdges vagyonelem lulaiclonjoga keriil ingltenesen

dtrultriaisra. "

Ahhoz hogy a ki6pit6s megval6sulhasson, szdnd6knyilatkozat kiad6sa sziiksdges az iiadisra
vonatkoz6an. K6rem a Tisztelt Kdpviselo-testiiletet, hogy az el6teieszt6st targyalja meg 6s

hozza meg dtintds6t!

Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpvisel<i-

testiilete az Onkormiinyzat beruhriz6s6ban, Budapest XVI.
kert.ilet Szilas-patak ment6n a 113173 helyrajzi szrimf
teriileten (Rrikospalotai hat6n-it - Csom<iri tt kdzott) ds a
11724511 helyrajzi szAmir teriileten (Cs6mori tt - Szent

Korona utca kdzdtt), valamint a Szent Korona utc6n (Sarkad

utca - Szloviik [t kdzdtt) l6tesiil6 k<izviLigitrisi h:il6zatot.

mint korlAtozottan forgalomkdpes tdrzsvagyont

Hatdrozati javaslat:

Trirgy:

Magyarorsz6g helyi cinkormrinyzatairol sz6l6 201 I . dvi CLXWIX. torvdny 23. $ (4)
bekezd6se szerint a fov6rosi rinkorm6nyzat feladata kiildnrisen, t6bbek kdzdtt a k<izvit6git6s
biaositdsa.
A ldtesiil6 k<izviligit6si hdl6zatot az iizemeltetds biztositrisrihoz Budapest F6v6ros
Onkorm6nyzata tulajdoniiba iitadni sziiksdges. Tovdbbiakban a F6vdrosi 0nkormdnyzat vdgzi
a szolgdltatdst, iizemeltetdst, karbantartrist a Budapesti Dfsz- ds Kdzvil6gitrisi Kft. -n
keresztiil.



tdritdsmentesen Budapest F6vdros Onkormiinyzata
tulajdonriba adja a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. dvi
CXCVI. ttirvdny 14. $ (l) bekezd6se szerinti jogcimen.
Felhatalmazza a Polg6rmestert a sz6nddknyilatkozat
al|irisAra-

Felel6s: Kov6cs P6ter polg6rmester
Hatririd6: 2018. december 30.
(etfogad6sa minositett sz6t<ibbsdget igenyel az SzMSz. 1 8. $
(2) bekezdds o) pontja alapj6n)

Budapest. 201 7. november 28.

Kovdcs Pdter
polg6rmester

Anc sln zlo
jegyzo

(

Melldkletek: I . sz6mir: Nyilatkozat (A kdzvikigitrisi berendez6sekr6l)

Trlrgyalisra kijeliilt bizotts6gok: Gazdasrigi 6s P6nziiryi Bizottsdg, Keriiletfejleszt6si 6s

Uzemeltet6si Bizottsf g



I .sz6mI melldklet

Nv ila tkoza t

(A kdzviLiLgit6si berendezdsekr6l)

Alulirott Budapest Fovdros XVI. Kertilet Onkormdnyzat k6pviseleteben

nyilatkozom, hogy az allbbi beruhdzAsok esetdn a meg6pitett k<izvil69ittisi h6l6zat Budapest

Friv6ros Onkormrinyzata tulajdonaba tdritdsmentesen, ds ezzel egytitt a Budapesti Disz- 6s

K6zvikigitrlsi Kft. (1203 Budapest, Csepeli ritjrir6 l-3.) tizemeltetds6be 6tadiisra keriil.

Nyilatkozom tovribba, hogy v6llalom a megldv<i kdzvil6gitdsi berendez6sek esetleges

elLontasa soriin keletkez6 maradv6ny6rt6k megt6rit6s6t a jelenlegi tulajdonos (BDK Kft.)

rdsz6re.

Erintett beruhiizdsok :

Budapest XVI. kertilet Szilas-patak ment6n (RAkospalotai hat6rut -Szent Korona utca

kdzdtt) l6testi16 k6zvi169it6si h6l6zat

Budapest XVI. kertilet Szent Korona utcrin (Sarkad utca - Szloviik tt kdzdtt) ldtesiilo

k6zvit6git6si h6l6zat

Budapest,2017. ......


