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Tisztelt Y á,rosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság!

I. Tényá|lás és a dłintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testiilet a2/2013. (I.l4.) szátműhatźrozatźhan elfogadta a Koľmány 1649/2012. (xII.19.)
szźlmű hatźrozatátban foglaltakat, melyben a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Program III. (a
továbbiakban: MNPIII) taľtalmi elemei is szerepeltek. Ennek keretében a Bauer Sĺándor utca (K4), a
Magdolna utca (K5), a Teleki Lász|ó tér |5-25 előtti útszakasz (K|/3) és a Teleki piac csatlakozó
köZteriiletei (KIlz) megújítása is megtöľtént. Az érintett közteriileti projektelemek keretében, az
útfelújításhoz kapcsolódóan új útburkolatok, és ezek'hez kapcsolódóan tlj víznye|ők keriiltek
kiépítésre. Az tĺfe|t$itási munkálatokhoz kapcsolódóan közcsatoľna (víznyelők) építése is megtöľtént
az érintett útszakaszokon.
A beruhźaźtsok soľĺĺn a csatorna építési munkálatok helytajzi számonként az a|źbbi költségek teľhére
készült el.
Kl/2 pľojektelem - Teleki téri piachoz kapcsolódó munkĺfü

o HRSZ. 35123/II
o 2.699.536,-Ft

o HRSZ. 35123/7
o 563.864,-Ft

o HRSZ. 3512318
o 370.70I,-Ft

o HRSZ. 35123/3
o 68.363,-Ft

K1/3 projektelem _ Teleki tér |5-25 szálme|őtti útépítési munkák
o HRSZ. 35t23/3

o 2.300.755,-Ft
K4 projektelem _ Bauer Sándoľ utca felújítása (Homok utca és Népszínhĺíz utcak()zöztt)

o HRSZ. 35109
o 13.672.2Í3'-Ft

K5 projektelem _ Magdolna utca felújítása (Dobozi utca és Dankó utca között)
o HRSZ. 35396

o 1.545.750.-Ft

A hivatkozott fejlesztésekhez kapcsolódó közcsatoľna építési munkálatok után azüzemeltető, Főváľosi
Csatorniízási Művek Zrt. (a továbbiakban: FCSM Zrt.) je|ezte, hogy a megvalósult közcsatornák



(víznyelők) tulajdonjogát a Beruházőnak szükséges átadnia Budapest Főváľos onkoľmányzata
számźlta. Ennek megtö'rténte utánaz érintett infľastľukturális elemek iizemeltetésérő| az FCSM Zrt. fog
gondoskodni.

Fentiekľe tekintettel az FCSM Zľt. az Önkoľmányzatot, mint Beruházót a mellékelt nyilatkozat (l.
melléklet) a|źńrźsźtra kéľte fel, ame|yben a Beruhazó vá||a|ja, hogy a tźrgyi közcsatorna
tulajdonjogánakźłtadásźta Budapest Főváros onkormányzatarészére kezdeményezni fogja.

A döntés alapjźtna Bizottság fe|hata|mazza a Polgármestert a mellékelt nyilatkozat a|źńrásfua,valamint
felkéľi a Polgáľmesteľt' hogy tegye meg a sziikséges intézkedéseket az érintett közcsatornfü Budapest
Főváros onkormányzata tu|ajdonába való źtruhźnása érdekében, illetve arrą hogy a szükséges
megállapodásokat terjessze a Képviselő-testület elé j óváhagyásra.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az e|őterjesztéstárgyźtban a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

m. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés elsődleges cé|ja az érintett beruházások során megvalósult közcsatornák tulajdonjogának a
Budapest Főváros onkormányzatarészéretö,rténő źúadásźhozszükséges folyamat megkezdése

Az onkoľmźnyzat a 100%-os európai uniós tĺámogatottságú MNPIII projekt keretében valósította meg
a tźtrgyi beruhazásokat. A kivitelezéshez kapcsolódó kĺiltségek kifizetésre keri.iltek, ezért tovźtbbi
költsé$ételek a döntés hatására nem várhatóak.

Iv. Jogszabályikiiľnyezet

Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő20|1. évi CLXXXIX. törvény 23. $ (4) bekezdés 11.

pontja szerint a szerrlyvízelvezetés, -kezelés és -áľtalmatlanítĺás (csatornaszolgáltatás) biztosítasa a
fővárosi önkormányzat feladata.

A2fl20If (III.l4.) Budapest Főváros onkoľmányzatavagyonáľő|, avagyona feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló rendelet (Fővaĺosi Vagyonrendelet) 4. szátmű mellékletének23. pontja szerinti, a
fővárosi önkormányzat kötelező, közművel történő szsnnyvize|vezetési, -kezelési és -áľtalmatlanít,rási
feladatainak ellátój a az F CSM Zrt.

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefrárosi onkormanyzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (KI.13.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés
ab) alpontján alapul.

A 6612012. (II.13.) önkoľmányzati ľendelet 16. $ (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint:

,,l6' s (I) A Képviselő-testület a tulajdonosi joggłakorló
a) a l00 millió Ftfeletti éľtékűvaglon
aa) tulajdonjogdnak és értékhatartóI figgetleni)l az onkormónyzat töľzsvagłonába tortozó _
elidegeníthető - vaglon tulajdonj ogónak átruházósóval,
ab) hasznosítósóval
kapcsolatos dontésre,,,

Fentiek a|apjátn a tulajdonjog źńadásra vonatkozó megállapodások a Képviselő-testĺilet hatáskörébe
lplrtozik.

A fentieknek megfelelően kérem a batźrozatijavaslat elfogadását.



Hatáłrozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint' hogy
I.) hozzźtjárul ahhoz, hory a polgármester kezdeményezze a Magdolna Negyed Program III. a

Bauer Sándor utca (K4), a Magdolna utca (K5), a Teleki Lász|ó tér 15-25 előtti útszakasz
(K1/3) és a Teleki piac csatlakozó köztertiletei (KI/f) felújítĺása során megvalósult
közcsatoľnák (víznyetők) tulajdonjogának átadását a Budapest Fővĺłros onkormányzatatészéte
és felkéri a polgármestert a ,,Közcsatoľnák műszaki vizsgźúati jegyzőkönyvéhez,, taĺtozó
ĺyi|atkozata|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|5. janufu26.

2.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltak teljesítéséhez szükséges
megállapodásokat terjessze a Képviselő-testtilet elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.márciusiľendesKépviselő-testiiletiülés

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosná|y
Vráľosfej lesztési Iroda
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjáľa (megfelelő alélhűzandő|):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 201 5. januĺáľ 19.

Femezelyi Gergely DLA
ügyosztĺályvezetó łn'
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Beruházó nvilatkozata:
seruhá12ć, tudomrásul veszi, hogy az FCSM Zrt. nęm fudja az önerős formában

megvalósult közcsatornák (víznyelők) tulajdonjogát átvenni, ezért a szerződés tźlrgyái

képező közcsatornźú (vínĺyelőkeQ Beruházónak Budapęst Fővĺíros onkoľmźnyzata

1ĺosz Budapest, Yźroshźn u. 9-11.) tulajdonába ketl átadnía. (A víznye|ők

iizemeltetéséről válltozatLanut az FCSM Zrt. fog gondoskodni).

Beruhźp1ő vźi!a\ja, hogy aZ elkészült közcsatornák (víznyelők) tulajdonjogának

Fővárosi onkormányzat részéte töľténő átadasát a miiszaki vizsgáiati jeryzőkönyv

FC5M Zrt., mintĺizemeltető részérőItörtént sikeres |ęzźräsźú követően 30 napon beliil

kezdeményezní fogsa.

Bęruhĺázás nettó összege: ..... 
.L:ii;i;' ; h.

F.ővárosi Csatoľnázási Művek Zrt. nyilatkozata:

Fővárosi Csatornázási Művek Zĺt. tźrgyi viznye|ő bekiltővezetékeket búváľvizsgźiattal

ellenőriztę.

Az tltvińęlenítő mÍivek I. osztálvú mĺnőséeben tizemeltętésrę alkalmasak.

Főváľosi Csatomázási Miĺvek ZÍt. felhívja a figyelmét Tulajdonosnak, hogy a

12I1988.(XII.27.) Éurĺ-lplrĺ.ru.ľ,ĺeu-KvM sz. rendeletben e|őirt kötelező

alkalmass źryi idő a\att a létesítményben keletkęző _ kivitelezésľe visszavezethető .

mindennemii anyagí és erkölcsi felelősséget kivite|ezőre, illętve annak jogutódjára

hárítson. 
i.'' '

K. m. f.

Benlhá.ző F ővárosi Csatornźn.'i M:íI" 
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