
BUDApEST F6vARos xvr. KERULET oNKoRMANyzar
POLGARMESTERE

Kdsztilt a Kdpvisel1testi.ilet 2017. mdjus 17-i iildsdre
Kdszitette: Verba Hajnalka vizdpitdsi miszaki ellenrjr

Tdrgy: Javaslat a Budapest XVI. keriilet ilasz utca -
Metyasfdldi - iirok kcizcitt tervezett telekalakit6s
el6-krizmiivesit6sdre l6tesiilo kcizmrivek vagyon
6tadiisiihoz, valamint 20 kV-os hitlozat
kihelyez6sdre

A ki6pit6ssel az alirbbi korl6tozottan forgalomkdpes viz, szennyvizcs atoma, gaz tdrzsvagyon,
valamint k<izviLigitisi hril6zat jdn ldtre:
- Budapest XVI. kertilet, ijisz utc6ra csatlakoz6 rij utcdkban (Ibafa utca, Boszdnfa utca,
Giilosfa utca, Simonfa utca, Kardosfa utca) vizvezetek D I l0 KPE 330,0 fm. Becsiilt bekeriildsi
6rt6ke: brutto I1.550.000,- Ft.
- Budapest XVI. keriilet, ijiisz utca ds riicsatlakoz6 utcriLkban szennyvizcsatorna 516 fm
gerincvezetdk, 152 fm bekdt6vezet€kkel. Becstilt bekeriil6si 6rtdke: 29.800.000,- Ft.
- Budapest XVI. kertilet, i;asz utca 6s riicsatlakoz6 utc6kban 440 fm giuvezetdk. Becsiilt
bekeriildsi 6rt6ke: brutt6 23.200.000,- Ft.
- Budapest XVI. ker0let, i.]6sz utca ds riicsatlakoz6 utcrikban 780 lm fttldk6bel 40 db oszloppal
l6tesiilo kdzvilegitrisi hal6zat. Becstilr bekeriildsi drt6ke: brutt6 17.400.000,- Ft.

Magyarorszrig helyi <inkormrin yzatairol szolo 201 1. dyi CLWXU. firvdny (a toviibbiakban:
Mtitv.) 23. $ (4) bekezd6se szerint a lov6rosi dnkorm itnyzat feladata ktl6n6sen, tcibbek krjzott
az iv6viz-elkitiis. szeruryvizelvezetes es a k6zviliigit6s bizrositiisa.

A ldtestilo vizell t6 hilozatot az iizemeltet6s biztosit6siihoz a Budapest Fovriros
Onkormiinyzata tulajdondba dtadni sziiksdges, tov6bbiakban a Fovrirosi Onkormiinyzat vdgzi a
szo196lEtest, iizemeltetdst, karbantartrist a F6viirosi Vizmtivek Zrt.-n kereszttil.

A szolgriltat6s biztositdsrihoz, a meg6piilt vizik6zmr.i vagyont a Fovarosi Onkormdnyzatnak rit
kell adni. A Fov6rosi Onkormrinyzat, az atadas napjrit6l gondoskodik a tulajdondba kertil<i
vizikcizmtivek F6vrirosi CsatomazAsi Mrivek Zrt.-n keresztiil trirt6n<i iizemeltet6sdr<il.

A t6testil<i kdzvikigitrisi hii6zalol az iizemeltetds biztositdsrihoz a Budapest Fovriros
Onkormrinyzata tulajdonriba atadni sztiksdges, tovdbbiakban a Foviirosi Onkormanyzat vdgzi a
szol96ltat6st, tizemeltetdst, karbantartiist a Budapesti Disz- 6s Kozvikigitrisi Kft.-n keresztiil.

0nkorm6nyzati vagyon ingyenes ritenged6sdre a nemzeti vagyonr6l szolo 2011. dvi CXCVI.
tdrvdny 14. $ (1) bekezddse ad lehetos6get az aliibbiak szerint:

,,(l) Amennyiben firNdny o helyi dnkormdnyzat feladatat mds helyi onkormdnyzat
./bladatakint vagt dllami feladatkint, illene dllami Jbladatot helyi dnkormdnyzat
feladatakdnt dllapit meg, a feladat elldtasdt konetleniil szolgtil1 ds ahhoz sziil<sdges
helyi dnkormdnyzati, illene dllami vag),onnok a feladatot dtvevd rdszdre tdrtdnd
tulajdonba addsa nyilvdntartdsi drtdken val6 dfvezetdssel, ingtenesen t\rtdnik. Ez a

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Budapest XVI. kerilet ijesz utca - Mrityrisfrildi - iirok kdzcitt tervezett telekalakit6shoz
kapcsol6d6an a l6tesiil6 ingatlanok elliitrisdra, a hiinyzo k6zmiivek ds kdzvikigitris kidpit6s6t,
valamint a telekalakit6ssal 6rintett ingatlanokon ldvo 20 kV-os hril6zat kihelyezdsdt iervezi
Onkormdnyzatunk a 2017. dvben.

szkennelo
Beírt szöveg
91/2017



-2-
rendelkezds ato oz esetre is vonatkozik, ha az tillam vagy az
ankormdnyzat a kozfeladat rdszdt kipez1 feladatot ad dr, ds ennek a fetadinak az
e.llritdsdt kbzvetlenul szolgdld ds ahhoz sziiksdges vagltonelem tulajionjoga keriit
ingtenesen dtruhdzdsra. "

A ftildgdaellitrisr6l sz6l6 2008. dvi xL. rdrvdny alapjrh a pbcAz hft., mint iizemeltetci,
gondoskodni k<iteles az iiltala tizemeltett szillit6- ds eloszt6vezetdk, valamint tiiroz6
biztonsrigos. hatdkony, zavartalan mrikddtetdsdrol, karbantartiis6r6l. Az ijzemeltetds
biztosfdsAhoz a l6testilo gdz hitl6zat iitadiisa sztiks6ges p6CAZ Zrt. r6szere.

Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkorm anyzat a Budapest XVI. keriiler ij risz utcriban 20 kV-os
h6l6zat kivriltrisit tewezi, az ij|sz utca - Miityasltildi - 6rok kd,z6rt tervezerl telekalakit6st
megel6z6en 201 7 dvben.
A kihelyef6s becstlt k6lts6ge brutt6 5.000.000,- Ft.
Az ELMU Hdl6zati Kft. 6ltal tizemeltetet, a 11751I hrsz-on ldv<i lO985l2O. sz. rillom6st ell6t6,a krizcdlt villamos hllozat r€szet kepezo 20 kv-os szabadv ezetek-szakasz vdgleges
kiszabiilyozrist kdveto rillapot szerinti kriaer leti ij6sz utcai 105260 hrsz.-ra, vaiamint
Forrdsmajori dtil6nti 117513 hrsz-ra tdrtdn6 kihelyez6se sziiksdges. A kihelyezdst k6veroen
ldtrejdtt hel6zat f6bb mennyisdgi paramdterei: 20 kv-os szabadvezetdk kb. 140 m hosszon,2
db feszit<ioszlop, I db oszlopkapcsol6.

A villamos energiiir6l sz6l6 2007. dvi LXXXVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: vet.) 123. g (l) 6s (3a)
bekezddsei szerint:

,, (l) A kAzcdln hdbzat nyomvonaldt tigt kell kijelolni is megtervezni, hopg,, az leher1leg
kazter leten haladjon ds a lehetf legkisebb mdrtikben drintsen termffaldet vagt egydb nem
kaztulaj do nb an ldvd ingatl ant.

(3a) Kazkriileten elhelyezendd ktizcdl hitl1zatra ds ennek kozteriiletet drintf biztonsrigi
)vezetdre nem kell vezetdkjogot alapltani. A kozcdl hdldzat kazter leten tcirtdnI elhelyezdsdt
a kbzteriilet tulojdonosa tirni kdteles. A kbzteriilet igdnybevdtetivel - beleirtve a kader let
haszndlati korldtdzdsdt is - okozott karokdrt a hdlLzati eszkt)z beruhaz1ja koteles
kirtdlanitds t fizetni. "

A konibbi h6l6zati eszkdz helydbe ldpo h6l6zati eszklz a vet. 119.g (3) bekezddsdnek
megfelel6en ktldn tdrit6s ndlkiil marad az ELMTJ tulajdonriban t6v6 k<izcdtri hitl6zat resze,
ezdrt annak elkdsziilte ut6n t6rit6s n6lktili etadasa, valamint a vet. 123. 6 (3a) bekezddse
alapjrin a kdzcdhi h6l6zatra 6s ennek k6ztertiletet drinto biztonsagi rivezetdnek tertilet6re
vonatkoz6 igdnybevdteli megiillapodrisokat az ELMU-vel megkriti.

Kdrem a Tisztelt K6pviselo-testtiletet, hogy a l6trej6tt torzsvagyon eitad6srihoz.
akadiilymentesitdshez sztiks6ges hatiirozati javaslatokat elfogadni sziveskedjen.

Hat{rozati javaslat I: Budapest Foviiros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kdpviselo-
testiilete. az Onkormiinyzat beruhiiziisiiban, a Budapest XVI.
keriilet Ijrisz utca (Zselic utca - szennyvi zfiremel6hdz vezeto
it kciz<itt) Idtesillo vizvezet6ket tiizcsapokkal, mint
korliitozottan forgalomkdpes vizikiSzmi t6rzsvagyont
tdritdsmentesen Budapest Fovdros 0nkormanyzata
tulajdonriba adja a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCVI. tdrvdny 14. $ (l) bekezddse szerinti jogcimen.
F elhatalmazza a Polgiirmestert az 6tad6sr6l sz6l6
meg6llapodiis aliiriLsiya, valamint az 6tad6ssal kapcsolatos
minden sziiks6ges intdzked6s megt6teldre.
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Hatrirozati javaslat II:

Hatirozati javaslat III:

Hat:irozati javaslat IV:

Felelos: Koviics Pdter polsdrmester
Hatiiridci: 2018. december 30.

(elfogadrisa min6sitett sz6tdbbsdget igdnyel az SzMSz. 18. g
(2) bekezdds o) pontja alapjrin)

Budapest F6vilros XVI. keriileti Onkormiinyzat Kdpviselo-
testiilete a Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat
beruhiizrisdban az ii6sz utcriban ds rdcsatlakoz6 utcakban
ldtrejdvo szennyvizcsatomiikat, mint korlitozottan
forgalomkdpes vizikozmri tdrzsvagyont a nemzeti vagyonr6l
szdl6 2011.6vi CXCVI. t6rv6ny 14. g (1) bekezddse szerinti
jogcimen tdrftdsmentesen, Budapest Fovriros Onkormdnyzata
tulajdon6ba adja.
Felhatalmazza a Polgiirmestert az iitadiisr6l sz6l6
megdllapodris aliiiriisrira, valamint az iitadiissal kapcsolatos
minden sziiks6ges intdzkedds megtdteldre.

(elfogaddsa min<isitett sz6t<ibbsdget ig6nyel az SzMSz. 18. g

(2) bekezd6s o) pontja alapjrin)

Budapest Fov6ros XVI. keriileri 0nkormrinyzat Kdpviselo-
testiilete az Onkormiinyzat beruhrizrisriban, a Budapest XVI.
kertilet Ij6sz utca ds rdcsatlakoz6 utcrikban l6tesiil6
gizh l6zatot, mint korliitozottan forgalomkdpes tdrzsvagyont
tdritdsmentesen a FOGAZ Zrt. tulajdonriba adja a nemzeti
vagyonr6l sz6l6 201l. dvi CXCVL t6rvdny 14. $ (l)
bekezd6se szerinti jogcimen.
Felhatalmazza a Polgiirmestert az ritadrisr6l sz6l6
megiillapodiis aliiriisiira, valamint az dtadiissal kapcsolatos
minden sziiksdges intdzkedds megt€teldre.

Felelos Kovrics P6ter polgarmester
Hat6rido: 2018. december 30.

(elfogad6sa minositett sz6tribbsdget ig6nyel az SzMSz. 18. $
(2) bekezdds o) pontja alapj6n)

Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-
testiilete.az Onkormiinyzat beruhdzris6ban, a Budapest XVI.
kertilet Ijrisz utca ds rdcsatlakoz6 utcrikban a k<izvil6gitris
bovitdsdre ldtestilo kozvikigftiisi hiil6zatot, mint korl6tozottan
forgalomkdpes t6rzsvagyont t6rft6smentesen a Budapest
Foviiros Onkorm6nyzata tulajdonriba adja a nemzeti
vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tdrvdny 14. $ (1)
bekezd6se szerinti logcimen.
Felhatalmazza a Polgiirmestert az ritadrisr6l s2616

megdllapod6s aLiirdsrira, valamint az dtad6ssal kapcsolatos
minden sztiksdges intdzkedds megtdteldre.

Felelos: Koviics Pdter polg6rmester
Hatdrido: 2018. december 30.
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Felelos: Kovacs Piter polg6rn.rester
Hatiirido: 2018. decentber 30.

Felelos: Koviics P6ter polgiirmester
Hatriridci: 2018. december 30.

(elfogad:isa min<jsitett sz6t6bbsdget igdnyel az SzMSz. lg. $(2) bekezdds o) pontja alapjein)

Budapest Foviiros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpvisel<i_
testii-lete.az Onkormiinyzat beruhriziisiiban, a Budapest XVI.
keriilet Ij risz utcai 105260 hrsz.-re, valamint Forriismajori
diilonti I17513 hrsz.-re kihelyezett 20 kV-os szabadvezeidk_
szakaszt a Vet. 119.$ (3) bekezddse alapjrin tdrit6s ndlkiil az
ELMU tulajdonAba adja a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 l. dvi
CXCVL tdrvdny 14. $ (l) bekezddse szerinti jogcimen.
Felhatalmazza a Polgrirmestert az 6tadiisr6l sz6l6
meg6llapod6s al{irlstra, az dtadiissal kapcsolatos minden
sziiksdges intdzkedds megtdteldre, valamint a villamos
energirir6l szolo 2007. 6vi LXXXVI. t<irv6ny 123. g (3a)
bekezddse alapjrin a k6zc6l[ hiil6zatra ds ennek kdzteriiletet
drint6 biztonsiigi civezetdnek tertiletdre vonatkoz6
igdnybev6teli meg6llapodris ELMU-vel t6rt6no megkdrdsdre.

(elfogadrisa min6sitett sz6t6bbs6get igdnyel az SzMSz. 18. $
(2) bekezdds o) ponda atapjrin)
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Tdrgy-aLlsra kijeliilt bizottsrigok: Keriiletfejleszt6si 6s tJzemeltet6si Bizottsdg, Gazdasdgi
6s P6nziigyi Bizottsdg
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Hatrirozati javaslat V:

Budapest, 201 7. m6jus 2.




