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Siirg6ssdgi indf tvriny

Tisztelt K6pvisclii-tcstiiletl

A

Budapest Friviiros XVI. Kerrlet onkorm lnyzat szMSZ-e lehet6sdget ad stirg6ssdgi
inditviiny eloterj esztdsdre.
A csatolt tArgyban megjeldlt el6terjesztds K6pviselo-testtilet el6 vitel6t siirgossdggel azdrt
kdrem, mert a NapLis-t6 ddli parlszakasz vizelkitrisa m6g idei dvben ki6pitend6.
A kidpitds megval6sitiisiihoz az Atadisa vonatkoz6 szrinddknyilatko.ut kiudaru sztiks6ges.
K6rem a tisztelt Kdpvisel6-testi.iletet, hogy a siirgcissdgi indftvriny napirendrJ venni
sziveskedj6k!

H:rt{rozati javaslat:

Budapest Fovriros XVI. Kertilet 0nkomr lnyzatdnak K6pviselotestiilete ,,.lavaslat a Budapest XVI. kertilet N6grddveroce utcrin
(Zsemldkes utca - Simongiit utca kdz6tr) ldtesiilo vizikdzmri
vagyon 6tadiisiihoz, valamint sziind6knyilatkozat kiadiisdra."
tdrgyiiban benlujtott stirg6ss6gi inditvriny .......... napirendi
pontk6nt trlrgyalja.
(min<isitett sz6tdbbsdget igdnyel az SzMSz 18.
pontja alapj rin)

Budapest,2017. mrii us 15.
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BUDApEST FOvARos

Kisztilt a Kdpvisel6-testiilet 2017. mrijus l7-i rildsdre
Kiszitette: Verba Hajnalka vizdpit,!si miiszaki eIIendr

Tdrgy:

.lavaslat a Budapest XVI. kertilet N6grridveroce
utcdn (Zseml6kes utca Simong6t utca kdz6tt)
ldtesiilo vizikcizmii vagyon ritadrisrihoz, valamint
szrind6knyilatkozat kiadAsiira

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

XVI. keriilet N6gr6dver6ce utc6n (Zsemldkes utca - Simong6t utca kdz6tt) a
Naplrist6 d6li partszakaszanak vizellirtds6ra a hiinyz6 vizvezetdk kidpit6s6t tervezi

A

Budapest

Onkorm6nyzatunk 2Ol7 . dvben.
A kidpitdssel az alirbbi korl6tozottan forgalomk6pes vizik<izmti t6rzsvagyonjdn l6tre:
Budapest XVI. keriilet, N6griidver6ce utca vizvezetdk D 110 KPE 356,0 fm,
ft,ldfeletti tiizcsappal.
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Magyarorsz6g helyi 6nkormrinyzalair6l szol6 201 I . dvi CLXWIX. tdrvdny (a tov6bbiakban:
Mdtv.) 23. $ (4) bekezddse szerint a fov6rosi dnkorm6nyzat feladata ki.il<jncisen, tdbbek k6z6tt
az iv6viz-elkitris biztositasa.

A

l6tesiil6 vizellito hSl6zatot az iizemeltet6s biztositasdhoz

a

Budapest Fovaros

$nkormrinyzata tulajdonriba iitadni sziiksdges, tov6bbiakban a Fovdrosi Onkormanyzat vdgzi a
szolgriltatrist, tizemeltetdst, karbantartdst a F<iviirosi Vizmiivek Zr1'-n keresztiil.

$nkormanyzati vagyon ingyenes ritengedds6re a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201l. dvi CXCVI.
tdrv6ny 14. $ (1) bekezd6se ad lehetos6get az al6bbiak szerint:
Amennyiben findny a helyi onkormdnyzat feladatdt mds helyi onkormdnyzat
feladatakdnt vagy allami feladatkdnt, illetve allami feladatot helyi dnkormdnyzat
feladatakeint dllopit meg, a feladat elldtitsitt kozvetleniil Szolgitl, ds ahhoz sziiltsdges
helyi ankormdnyzati, illetve dllami vagtonnak o feladatot dtvevd rdszdre brtdnd
tulajdonba addsa nyilvdntartdsi drtdken valti dtvezetissel, ingtenesen firtdnik. Ez a
rendelkezds affa az esetre is vonatkozik, ha az dllam vag) az 1nkormdnyzat a
kAzfeladat rdszdt kdpezri .feladatot ad dt, 6s ennek a feladatnak az elldttisitt kAzvetleniil
szolgal| 6s ahhoz sziiksdges vogltoneleru tulaidonjoga keriil ingyenesetr

,,(t)

dtrultriuisra. "
Alrhoz hogy a kidpit6s megval6sulhasson, szdnddknyilatkozat kiad6sa sztiksdges az iiad|sra
vonatko26an.

K6rem

a Tisztelt Kdpvisel6-testtiletet, hogy az

sziveskedjenek.

eloterjesztdst vdlem6nyezni ds elfogadni

-2-

Hatirozati javaslat:

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpvisel6testiilete az Onkormiinyzat beruhazrisriban, a Budapest XVI.
keriilet N6gr6dveroce utciin (Zseml6kes utca - Simongat utca
kdzdtt) l6tesiil6 vizvezeteket trizcsapokkal, mint korliitozottan

forgalomkdpes vizikrizniii tdrzsvagyont tdritdsmentesen
Budapest Fovriros 6nkormAnyzata tulajdon6ba adja a nemzeti
vagyonr6l sz6l6 201i. 6vi CXCVI. ttirvdny 14. $ (1)
bekezd6se szerinti j ogcimen.

Felhatalmazza a Polgiirmestert
minden sziiks6ges intdzkedds
szrin d6knyi latko zat al 6ir

az 6taddssal kapcsolatos
megt6tel6re, valamint a

isir a.

Felelos: Kovdcs Pdter polgdrn.rester
HatArido: 2018. december 30.
(elfogad6sa min6sitett sz6t6bbsdget igdnyel az SzMSz. 18.
(2) bekezd6s o) pontja alapj6n)

Budapest, 2017. m:ij us 15.

L
v6cs Pdter
lgiirmester

L6ttam:

Jegyzo

T6rgyal6sra kijeltitt bizottsrlg: Keriiletfejleszt6si

6s

tlzemeltct6si Bizottsf g

$

