
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a Képviselő-testület 2017. január 25-i ülésére. 
Készítette: Verba Hajnalka vízépítési műszaki ellenőr 

Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerület íjász utca (Zselic 
u. - szennyvízátemelőhöz vezető út között) 
létesülő vízvezeték, víziközmű vagyon 
átadásához, szándéknyilatkozat kiadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest XVI. kerület íjász utca (Zselic u. - szennyvízátemelőhöz vezető út között) tervezett 
telekalakításhoz kapcsolódóan, a létesülő ingatlanok ellátására, a hiányzó víz gerincvezeték 
kiépítése szükséges 2017. évben. A kiépítéssel az alábbi korlátozottan forgalomképes víziközmű 
törzsvagyon jön létre: 
- Budapest XVI. kerület, íjász utca vízvezeték D 110 KPE 450,0 fm, 3 darab földfeletti 
tűzcsappal. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése 
szerint a fővárosi önkormányzat feladata különösen, többek között az ivóvíz-ellátás. 
A létesülő vízellátó hálózatot az üzemeltetés biztosításához a Budapest Főváros Önkormányzata 
tulajdonába átadni szükséges, továbbiakban a Fővárosi Önkormányzat végzi a szolgáltatást, 
üzemeltetést, karbantartást a Fővárosi Vízművek Zrt.-n keresztül. 

Önkormányzati vagyon ingyenes átengedésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 14. § (1) bekezdése ad lehetőséget az alábbiak szerint: 

„ (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat 
feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat 
feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges 
helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 
tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a 
rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat 
részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és 
ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra. " 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a víziközmű vagyon átadásáról szóló 
szándéknyilatkozat kiadásához a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete az Önkormányzat beruházásában, a Budapest XVI. 
kerület íjász utca (Zselic u. - szenny vízátemelőhöz vezető út 
között) létesülő vízvezetéket tűzcsapokkal, mint korlátozottan 
forgalomképes víziközmű törzsvagyont térítésmentesen 
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába adja a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése 
szerinti jogcímen. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szándéknyilatkozat, és az 
átadásról szóló megállapodás aláírására, valamint az átadással 
kapcsolatos minden szükséges intézkedés megtételére. 
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Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2017. december 30. 
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SzMSz. 18. § 
(2) bekezdés o) pontja alapján) 

Budapest, 2017. január 10. 

Láttam 

Ancsin 
jegyző 

Kovács Péter 
polgármester 

Tárgyalásra kijelölt bizottságok: Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság 


