
Budapest Józsefvárosi on koľmá nyzat
Képvĺselő.testĺi let e számár a

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

Hutiray Gyula -a Fővarosi onkoľmrínyzat Gazdasági Bizottságánakelnöke- 20|3. szeptember
30-án kelt levelében felkérte a Józsefuárosi onkormźnyzatot,hogy a kerĹilet tulajdonában á11ó

víziközmuveket kétoldalú megállapodás keretében adja át a Budapest Fővĺĺros
onkormlínyz ata r észér e (az előter1esztés 1 . sz. melléklete).

il. A beteľjesztés ĺndoka

A Magyarország helyi önkormĺínyzatairőI szőIó 20|1. évi CL)ooilX. törvény 107. $-a
szeńnt A helyi <inkormányzatot - töľvényben meghatźrozott eltérésekkel - megilletik
mindazok a jogok és teľhelik mindazok a kĺitelezettségek, amelyek a tulajđonost megilletik,
terhelik. A fulajdonost megillető jogok gyakorlásríról a képviselő-testiilet rendelkezik.

A Budapest Józsefuríľosi onkormźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaĺól szóló 66/2012 (XII.13.) szźlmű ľendeletének 16.$ aa) pontja éľtęlmében a
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Előteľjesztőz dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi tilés időpontja:2014. május 14. . sz. napiľend

Tárry: Javaslat Józsefuaĺos kozígazgatási területén levő vizikozmúvekkel kapcsolatos
megál lapod ás a|áír ásár a

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni,.a döntés elfogadásához minősítet1szavazattöbbség
sziikséges.

ElorÉszÍľo szpRvszBrl pcysÉc: V,ł'cyotĺcĺ,zoe,rrooÁsl És ÜzrvĺelrEľÉsl Ücyoszľ.ą,I,y

KÉszÍľBľrp: LpNov,ły JozsBľ

PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉNveL/NĐ41qÉNYEL, lcłzolÁs; ł.[-^. /----_-J

/.L.Ć

Jocl roNľRol.l: a-v
BeľpRĺBszľÉsnB ALKALMAs :

VáľosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság véIeményezi x

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi

Hatźr o zati j av as|at a bizottság szźnnfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesztés
mestź!Í{va|ásźLt.



Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakor|ő az onkormányzat totzsvagyonába tartoző _
elidegeníthető - vagyon tulajdonjoganak źttruházásával kapcsolatos đöntés meghozatala
tekintetében.

Az átadaĺđő vizikozmúvek źLtflJhźilásźfiól szóló dĺjntés a Képviselő-testület hatásköľébe
tartozlk.

ilI. Tónyállási adatok

A Fővarosi onkormányzat |eve|ét mege|őzĺíen már létezett egy ideiglenes tizemeltetési
megállapodás a Főváros és az onkoľmanyzatkózött. melynek értelmében az onkormźnyzat
üzemeltętés céljából ideiglenes jelleggel átaďja a tulajdonában lévő vízikozmu vagyont a
Fővĺírosi Vízmúvek Zrt. részére (az eloteqesztés 2. sz. melléklete).

Avízikozmu-szolgéitatásľól szóló 201I. évi CCX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) 9. $ (1)
bekezdése értelmében a kozigazgatási területén lévő fe|haszĺźtlźlsi helyekĺe és az azokat
közvetlenül ellátó víziközmu-rendszerre ĺézve a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a
telepĹilési önkormányzatot - a fővárosban a fővźtosi önkormttnyzatot - illetik az e|Ittásért
felelős jogai és terhelik annak kötelezettségei.

A Vksztv. 79. $ (2) bekezdése szerint az a 79. $ (1) bekezdés hatáIya alá nem tartoző
gazdá|kodő szervezet, amely eszközei kozott sajátjaként vízikozmllvet, vagy viziközmu
|étrehozásźna irányuló beruhtŁást taľt nyilviín, az e||átásért felelősse| azok ellátásét felelős
részére történő źÍruházásárő|2013. októbeľ 31-ig - a polgári jog áLta|tnos szabályai szerint -

íľásban megállapodik. Szerződo felek az źńruházást legkésőbb 2013. december 31. napjáig
ktjtelesek megvalósítani.

A Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztá|y Kommunális Kĺizszolgáltatási és
Kömyezettigyi osztálya tcibb alkalommal is egyeztetett a HivataI|al' a megállapodáshoz
sziikséges adatok beszerzése, kiegészítése kapcsán.

A folyamatos egyeztetések eľedményeképpen 20|4. februáľ 6-fua készült el a végleges
megállapodás tervezet.

ľ. A döntés taľtalmának részletes ismertetése

A viz1kozmll-szolgá|tatásról szóló 20lI. évi CCIX. torvény 6. $ (1) bekezđése szerint
vízikozmukizárőIag az á|Iarn és települési önkormányzat tulajdonábatartozhat. A töľvény 9.

$ (1) bekezdése alapjĺín a Budapest főváľos kozigazgatási területén lévő fe|hasznźůási helyek
és az azokat ktjzvetlenül ellátó vizíkozmu-rendszer tekintetében Budapest Főváros
onkoľmĺínyzataaze||átásértfelelősönkoľmányzat.

A Megállapodás megkotésével a Józsefuárosi onkoľmźnyzat a könyveiben szeľeplő
vizikozmu vagyont -131'914.84.7 forint könyv szerinti étékben- téľítésmentesen adja át
B udape st F őváľo s onkoľm ány zatának a fe l adat e||źtásźtv a| e g y i d ej űle g.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja az onkormányzat eszkozei köztjtt sajátjaként nyilvántartott. vizikozművek,
vagy vízlkozmu létrehozásźlra iľányuló beľuházások azok ellátásért felelős részére tĺirténő
átruházása.

A Megállapodás (az előteľjesztés 3. sz. melléklete) megkĺitésével az onkormányzat
vagyonának könyv szerinti értéke cstjkken.



vI. Jogszabályi kłiľnyezet

A Képviselő-testület döntése az Mĺĺw. 107. $-án aĺemzeti vagyonľól szőIő2011. évi CXCVI
törvény 5.$ (5) bękezdésén, a Vkszfv. 79. s Q) bekezdésén, valamint a Budapest Józsefuáľosi
onkoľmányzat vagyonĺíľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012.
(XII.13.) önkormányzati rendelet 16. $ aa) alpontján alapul.

Ké ľe m az alá'}bi határ ozatí j avas l at elÍb ga d á s át.

Hĺ,ľÁnoza.TI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. avizikozmu-szo|gáItatásról szóló 20|I. évi CCIX. tĺirvény 79.5 Q) bekezdése alapjźn
térítésmentesen a Budapest Fővaros onkoľmányzata tulajdonba ađja az a|ábbi
tul aj donáb an źůl'ő v ízĺko zműveket :

. Nap u., Futó u. Vajdahunyad közcjtt (hrsz:35644/2) - 12.030.559 Ft

o Vajdahunyad u., Nap u. - Kisstáció u. közĺitt (hrsz: 35594) - 12.030.140 Ft

o Kisstáció. u., Vajdahunyad u. - Futó kĺjzött (hĺsz: 35237) - 6.097.130 Ft

. Nagytęmplom u., Práter u.-Hock J. u. közö,tt (hľsz: 35702) - 6.096.130 Ft

o Hock J. u., Nap u.-Horváth Mihály térkozott (hľsz: 35545) - 8.500.825 Ft

o Hoľváth M. tér, Futó u. - Hock J. u. között (hĺsz: 3523815) - 6.577 .380 Ft

o T avavnęjĺ u, l-ovasqy L. a - Tavagĺezi5u 1 8. kozót (ĺm 35261 2) - 5'af9 ] 3I Ft

o Szuz u., Tavaszm ezo u, - Szí,lz u.f . kozott (hľsz: 3 526212) - 2.429.I9 4 Ft

o Leonaĺdo da Vinci u., Tömő u.-Práter u. között (hľsz: 3627012) - 9.623.II9 Ft

. Magdolna u. (hľsz: 35396) - 13.430.868 Ft

o Futó u., Üllői út - Pľáter u. között (hľsz: 36314111) - |6.270.973 Ft

o Tĺjmő u, Nagýemplom u. _Leonardo da V. u. kĺjzött (hľsz: 3616212) - 8.903.110 Ft

o Nagytemplom u., Tömő u.-Üľoĺ u köz<jtt (hľsz: 36306) - 9.947.798 Ft

o Leonardo u., Tömő u.-Üll0i u. között (hľsz: 3627llf) - 14.947.890Ft

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 2014. május 1 4.

2. felkéľi a polgármestert az e|óteqesztés 3. szĺĺmú mellékletét képező megállapodás
a|áitásfua.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 20|4. május 1 9.



A döntést végľehajtását végző szervezeti egység:
|J gy o sztáIy, P éĺlzljgyi IJ gy o sná|y

Budapest, 20|4. ápn|is 24.

Ttirvényességi ellenóľzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbÍzásából ŕ
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Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési
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A Fóvárosi Vízmiivek Zrt..nyi|u.tntaľtls.a szerint ą,9Úgľ'$égy4ą1lul4jďalńban_1ey.ő."",oĹłi'*ľtľ #ť
kapcso laĺ ban ford u l u n k onkoľm állyzat"u kh oz'

Az Önkoľnán-*'zat és a Fóvárosi Vízmĺívek Zrl:. közotti ĺdeiglenes Üzęmełtetési NÍegállapodás atapján a
tulajdonukban lév.ő, a fuÍogátlapodĺs Érték.bontasi melléktetében nreghatározottvíziköžmĺirleket a Fővarosi
Vízmiivek Zľt. ĺizernelteti.

A vízikozlllĺi-szolgáltatásľoi szóló 201l. évi CCIX. tcirr.ény (a tor'ábbiakban: Vkszw.) 6.$ (i) bc.kezdése
szerint víziközmű kizáľólag az á'||am és települési onkoľmányzat tulajdonábatartozhat. A toľvény 9. $ (1)
bekezdésę alapján a Budapest főr,áľos kozigazgatási teľiiletén tévö felhasználasi he|yek és az azokat
közvetIentil elláió víziközmű-ľenciszer tękintetéberr BudapesÍ Fóváľos onkormányzata azellátásé't fbIelős
önkoľmányzat.

Á^ Vkszfv.79. $ (2) bekezđése alapján onkoľmányzatukazeszközci kłiziitt sajátjaként nyi|vántaľtott
víziközmĺi, vag-v víziközn:iĺ létľehozźisárą irányulĺó beľuházás átruházźtsárő| az e||átásórt felelős
1luđap-est Főváľos onkoľmĺĺnyzatáva|20l3' október 3I-ig ĺľásban megá|lapodhat.

Az onkormányzat ldciglenes [.,izemeltetési Megállapodás l. pontjában fog|alt n.vilatkozaĹa szerint a
könyveiben szeľeplő r,ízi!ĺoziliii \,ag.ýont térítćsmentesen át kívánja adni Budapesĺ Főváľos
onk'ornlállvza|'állak' 

at,jjci:'.(ł* 2ĺł i
Budapest F-or,áľos onkonnáryzata Kozgyulésénelĺ Gazdasági Bizottsága .:'... iz. határozatával a jelen
level ĺi llkhoz cs ato l t lvíegá I lapo d á s tervezetét elfo gadta.

onkoľnrányz:rtuk nyĺlatkozat ára és a Vkszh,. 79' s (2) bekezĺlésében
tiszte|ette| kéľjÍik' hog1.. a jelen levelitnkhöz csatolt Megátrlapodás ter.lęzetét

fog|altakľa hivatkozl'a
megfelelően kitölteni és

2013. oktróber 15. napjáĺg aláíľva ł,isszaküldeni szíveskedjenek.

Amennyiben az átadásľa keriilő víziközm{i eszköz aktiváIásľa keľĺilt, t,gy azt a 2013' szeptember 30.
napjáig elszámolt éľtékcsökkenés adatával ké{tik megkÜldeni.

1052 Buiapesi, \tärcsház utca 9-i1. I ievélcím: ,í840 Budapest ! ieieíon:06.1-327. 1136
e.n'ia i|: HUtiíáyGy@bucapesĺ.hu]

'Eóvá.$.p;sl öNKolRMÁivÝlel r
GA zĐAsÁGI BIzoTTsÁG.A E.LNo"K E

l Íax: 0ô.i -32i-'1 673



Jol'en rnegJ<e.ľosésiinleben fo'gĺait'ak Ĺiffé.b"ell 'az alábbi,ęĺéľIreÍőšćgen állunk reĺdęĺkazésre:

Dr. Fĺorvath Béĺa Ph. D' főosztályĺezetö, Vátosĺizemoltetési Főoszťály, Budape.stFőváros oĺkorrrr ányzata
F.öpo I gáľm esteľí Hivatal
l'052 Budapest, VáŕoshlŁu. 9.11.
Telefon: 06- | -327'1 5 D 6

Egyiittmiikodését ełőre ĺś köszonj ĺik

Budapest,2013: szepÍembu, ,,'3* ,

képv;iseIetěben:
Hutiray Gyula

G azdas dgt Bizotts lÍg e I łl ö k e

Csatotva:

. tr'{egállapodás és ałlnak elvťĺIaszlhataĺIąn nąeĺĺéktetét képező ldeigle.łles Üzemelĺetési
Megállapodás
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'ÉFJi*t 
Fsé.sej E€la r'lgáímęýetlfiÍŕ &łnolFtásĺs idó

.tg9Éqa.öl a F'{Yáĺpol vią$ĺtve'í z'i'.Ü!óIúä' ilúrôs Rěwśĺyämĺig (|134-Budęps! vei Út
z3.2|., xĘ'ffi' PáLlf lÍn'e taz9a6' cóií'Ej Géu'i9.29ató) blÉbbidÔBil t}zm'tg!ó keôü
ďJľÍon ÍEpon és h€t}€Đ a kđeĺ(eĐ Íe|Ébbk sąE'ilt

í' E!funÁnyek

lżg''dt€Ésbé aai ą liľłľęoa siEaÉ vŁúôąrtú y€yÜ'}t Bt'däp€$ :FoÉ!!9,
o'|(đtf,á''ÍfďäEkkiyánF Łłíssn€í'e.á á!á!Í.

tlzcĺcncto r $!í6:ríű vsEyon !üdbí r&obcł 3rcnödóot kĺvón köht.

Bud4€sl R'ĺá6 onłđÍnä'y,dvd.

Fe|eI a vagyľrbre,|Ési sŹezó.lěs ĺmg|ffdŁ š bidsnaü ł'vái|ił a l'iđ0đzflú vag'lh
2äýźti|dŹin ąnełle{#'{' pŹÉít id]ďdffi jenęśgd ÍĺĐ megälätrd&t k6üĹ

z AÍ}ěgáľaPóősürlyr

Á i'en ĺni#kpodb alapían łĺz ľzaĺe{etste adó a alhidonál kszó ýĺi&nÚ Yag}oí|l Źz
ÜŹełnefreli'rEł'lzBÍÍEheftsÍE Mp B ÚaÍĺéú eđ-eDídbtés dłlĐól' ihueÍ'esi+lBd'.äviśd. 

Jeb'n rnegä|apoĺtäs łuEÜýó đ e .&P'ndbEse. dr uđdq'äůan |ł|ó
YialôżÍlÍĐgn lgJdn|ęÉbęí aa 

'ťó!/Mg#d 
l}anľeť' berip. Febt Bęgď4adnéł

abbđ'' ľ'cg' }ĺgt szeŹóds !Er'@fu' błĺ€Íüó |dffi|( ebłI'ęłee błiile|Ébđ'
el.Bgđár.a saÍritekót suć,ló'2000. é|i c. tĺ*íy, a vt.sdáftrdeó s2űó ĺ9s. éti tv|.
löĺvény- il|étöbg a 38ł!996.(|V.5.) Kĺmrąddd áteł'ezó mjňdaĺoaéEfl .

A iĺal gruÚdés a|áĺrásáľd &prełtesge acü vřł]ĺöan.ü },2!rqt ÉdéEątét Źą ĺ: száí.ili
néIłkHb'ŕ&Íwia.

3. Fd.tJogai é5 ł6bł.äťség0|

3.1. teÉíDeltébsbe ađá szaĺäbłą łÚgy a je&í mbálapadt daplrn áHrü vĺ,*özĺlgBg}tn
réÜóląi]s ht|ddooát khe2i.

g'2 FeH( í'ogáiapodnak *öa, 'i!9ý a jdĺĺn wôd* |á!llŕál téPe4 v|úôunoĚłđd
öŚ*EggEi'en gůkségwűen ihłĺajE hbadhł|táj tÍEn|ébbkd u' :ufEm8lbu' kól€łos

ełvége4'' Úfemoĺbtćsbe adó a KilidBô gmĺÍáús lróbjezdbfud a U4ÍnelHró ÍtseÉJe
'€ng€dmäryez' és äÍ0| a K'viEbzótátsÍü.

33. .Üzemaco.a ucgałapoĺas lĺó@ma alď rĘáÍólagHt íĘosjlt a:i'efl szEjEödb láJgyä
|dPtd rí2ikôzm6Ek tĺłtb$asárd' ł|MáEáa és hffiind( sědésłe..Úäpwt bífidik
az ud kaPt|abś kó|bąpł bĺátbá a iizPmôłbussd Fń miÍd€í} Eł'g t5 bts|ósség a
'sbétá|ási pontíg' ffidy a 3d9e6 hďjá xé!eż.
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34. Üzeĺmĺeu klietgnlĺ' ľĐ9y a |]zmilbĺést? átadoĺ vlałöziĺliveÍ.ĺjüódbiésáeł,
. . .ů2eneĺgĺéséhez 

sa]|Ĺség6 HÉta'ekrd mdetĺe2d( & m€gHe| ä ytfí(öżnĺlrek ĺanelrĺiĺ*i
łóElełnény€ĺ€ ffi 6d(ozó 8sĹáskp|r

3.5' ÜDíĺďlEió lót*ezlbógel váüd' ňogy a úEf,EtteÉíe átveü vizikóríňiliet EřxEtlětć*łi). mjkčdbtésévd bizt$ĺtia u *ôa bďapBołl Fogreók iYóvíz ďátáál' üuĺĺcłteo a vt49i
ozerełĺelAli eng€delybBn'és e rlnaüofó ktsbElyi e|ófuäsołban ttzlEtte|$ek neĺbHÉá
n{Ąa ěs bizlaśĺtja a vízlfunúYók n4i üzeÍre|telÁę! 'tnnhĺllgt, kałbabĺtásá d a hiMk
e|hárĺlásą gondslíodik a.s?p|gäffisi dti* bEedéséÍô|.

3.6. Ułrr|teüí jo$ĺlr e äE/b ýąEn ýŕńómĹsfdgätBlás e|MÉkoĺént a aŽt

megälapÍtotĺ iogj esftóđ igéqńa/éb#t b iogü$ll.

3'7., [ľzendte6 lotetx a r{ĺzúp ie|en Msg&podäsá üzmbtéýs'ädolt vägiüĺáÍgrdł
älagá| 

'TEgóWi, ek rendełĺetésrú h6máHát bŁbsĺBti'

3.8' ÜBDdtelésbe adó a řmełtetŕffi átdołĺ Egyoŕ.eg'Źkb€í bekôreüezö káEméíĐ€*
miatĺ täpoü káńéÍĺE.i |6b|e5 a E9'&üáł9'ak h4ŕEá'ÍtásáE bídlbni: Affiyeď| a tapoü
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Meeállapodás

Amely létrej <ĺtt egyrészľől

Budapest Fővfum YIIL keľiĺleŕ .Itórnďvĺĺrui onkomĺĺn5zat
székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67,
tĺirzskĺinyvi azonosító száma: 7357 15

adószám: | 57 357 I 5-2-42
KS H s tati s ztikai számj e| : l 57 3 5 7 I 5 -8 4 I I -32 I -0 I
képviseli: Dr' Kocsis Máté polgáľmester
mint Átadó (a továbbiakban: Atadó),

másrészről

Budapest Főváľos onkoľmán yzata
székhelye: l 052 Budapest, Városhźlz u. 9-17.
törzskonyvi azonosító szám: 7 35638
adószám: 15735636-2-4I
K SH statis ztikai számj el : I 57 3 5 63 6 -8 4I | -32I -0 1

képviseli: Hutiray Gyula, Budapest Főváľos onkoľmányzata Kozgyűlésétől átrvhźLzott
hatáskörben elj áró Gazđasźryi Bizottság elnĺjke
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvev.ő)

(a továbbiakban együttesen: Felek)

közö'tt alulíľott napon és helyen, aza|ábbi feltételekkel:

1. Aviz1kijzmu-szo|gá|tatásľól szóló 20II. évi CCIX. töľvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6.

$ (1) bekezdése szerint vízikĺzmu kizźltő|ag az á||am és települési önkoľmányzat
tulajdonába tartozhat. A Vksztv. 9. $ (l) bekezdése a|apjarl a Budapest főviĺľos
kozigazgatási területén lévő fe|hasznźńási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó
víziközmu-rendszene némę Átvevőt illetik a vízikozmii-szolgáltatas el|átásáéľt felelős
jogai és teľhęlik annak kötelezettségei. Felek rögzitik, hogy jelen Megállapodást a
Vksztv. 79. $ (2) bekezdése alapjrín, és annak érdękében kötik, hogy a Vksztv-ben
foglaltaknak megfele|óenrendezzék az Ätađő tulajdonában lévő víziközművek tulajdoni
heIyzetét.

2. Felek rogzít\k,hogy f0I2. decembeľ 31-én és jelenleg is Átadó kizarólagos tulajdonát
képezik a jelen Megállapodĺás l. sz. mellékletét képezó Ideiglenes Üzemeltetési
Megállapodás Eľtékbontási mellékletében meghatiĺľozottvizikozĺrliivek (a továbbiakban:
Yízikozmuvek). A Vízikĺizmúveket az Ideiglenes Üzemeltetési Megállapodás alapjrín a
Fővárosi Vízművek Zrt. inemeLtęti.

3. A nemzeti vagyonĺól sző|ő 201,1. évi CXCVI. tĺiľvény (a továbbiakban: Nvťv.) 13. $ (3)
bekezdése, és a Vksztv. 79. $ (2) és (4) bekezdése alapjĺán ntadd térítésmentesen
átnsházza a 2. pontban meghatĺĺľozott Yízikozművek fulajdoni jogát Atvevőľe, melyet
Atvevő elfogad és tulajdonźlba vesz.



4. Fęlek megállapodnak, hogy kĺilön biľtokba adrĺsi eljĺírást nem folytatnak le. A
YizLkozmuvek vonatkozźsában jelen Megállapodás aláírásánaknapjátőI az Atvevőt illetik
a tulajdonos jogai, illetve terhelik kĺitelezettségei, Atvevő szedí azok hasznait, viseli az
azokkal járó terheket és karveszélyt.

5. Felek megállapodnak, hogy aYizikozművek éľtékét az ĺtadő könyveiben nyilvántartott
éľtékkel e gy ezo en hatźlr o zzák me g.

Átaao kijelenti, hogy a Víziközműveketl

a.) könyveiben nem akttváIta, aZ a befejezetlen beruházási állományban van'
könyveiben nyilvántartott értéke :

Atadandó
viziközmű
megnevezése

KiviteIezés Elszámolt
éľtékcsökkenés
2013. 09. 30-

is*

Könyvszerinti
értéknettó

ĺisszege
elszámolt
ált'forg'adó

bruttó
összege

*áfa visszaigénylési jogosultságától fiĺggően kérjük je|ezni, hogy mely összeg után
keľĺilt elszámolásľa értékcsökkenés

b. ) aktiválta, a kĺinyveiben nyilvántartott éľtéke :

Atadandó
vizíközmu
megnevezése

Kivitelezés Elszámolt
értékcsökke

nés
20t3.
09. 30-
is*

Könyvszeri
nti éľtéknettó

összege
elszámolt
ált.forg.ad
ő

bruttó
risszege

Nap u., Futó u.
Vajdahunyad
között
/hrsz:35644/2\

12.183.535 3.045.884 15.2f9.4r9 3.198.860 12.030.559

Vajdahunyad u.,
Nap u.-Kisstáció
u. kĺjzött (hľsz:
35594\

t2.t83.200 3.04s.800 15.229.000 3 . 198.860 tf.030.t40

Kisstáció.u.
Vajdahunyad u.-
Futó közĺitt
.(hrsz.35f37

6.173.600 1.543.400 7.717.000 1.619.870 6.097.t30

Nagýemplom u.,
Práter u.-Hock
J.u. k<izött (hrsz:
3s702)

6.r72.800 1.543.200 7.716.000 1.619.870 6.096.130

Hock J.u., Nap
u.-Horváth M.tér
között ftlrsz:

8.609.600 f.15f .400 10.762.000 2.26r.175 8.500.82s



3554s)
Horváth
M.tér,Futó u.-
Hock J.u'közĺĺtt
(hrsz:35f38ĺ5 \

6.660.000 1.66s.000 8.325.000 r.747.6f0 6.571380

Tavaszmező u.'
Lovassy L.u.-
Tavaszmez(5
tl.18.kcizott (hľsz:
35261/2\

4.386.028 r.096.s07 5.48f.535 45f .804 5.029.731

Szuz u.,
Tavaszmező u.-
Szíiz u'2. között
(hrsz:352621f).

f .118.453 529.613 2.648.066 218.87f f .4f9.194

Leonardo da
Vinci u.' Tĺimo
u.-Práteľ u.
között (hrsz:
36270/f)

8.1f5.34'1 f .03r.337 l0. l 5ó.684 533.565 9.623.r19

Magdolna u.
(hrsz:35396)

13.519.586 f .703.91'7 t6.223.503 2.79f .635 13.430.868

Futó u. (Ulloi út-
Práteľ u.)
Hrsz:363I4lIl

t5.249.440 3.81f .360 19.061.800 2.790.827 1,6.270.973

Tömő u
(Nagytemplom u. -
Leonaľdo da
Y.u.)Hrsz:36162/2

8.34.6284 2.086.57 | t0.432.855 1.529.745 8.903.1t0

Nagýemplom
u.(Tomo u.-Ütloĺ
u)hrsz: 36306

9.326.262 f .331.566 11.651.828 1.710.030 9.947.798

Leonardo u.
(Tömő u.-Ülloi
u)hrsz: 36271/2

t4.014.632 3.503.65I t'7.518.290 2.570.400 14.947.890

*áfa visszaígénylési jogosultságától fuggően kérjük je|ezni, hogy mely összeg után
kęrĺilt elszámolásra értékcsökkenés

6. Atadó kijelenti, hogy azátadásrakeriilő Yíziközmuvek után általĺínos forgalmi adót|
a.) visszaigényelt
b.) nem igényelt vissza. és ilyen igénylése nincs is folyamatban.

7. Felek rogzítík, hogy a Vksztv. 79. $ (4) bekezdése szeľint a téľítésmentes átľuházás az
általános forgalmi adó szempontjából kĺizcélú adománynak, a tĺĺrsasági adó
szempontjából a vízikózmu-szo|gźitatást végző vállalkozási, bevételszerzo
tevékenységével összefiiggő költségnek, ráfordításnak minősül.

lTevékenysége jellegétől fiiggően kérjfü u a.) vagy a b.) pontokat kitölteni, illetve
a|áhűzru.



8. Atadó kijelenti, hogy Atvevő felé semmilyen igénye, követelése nincs, és igényt,
követelést a jĺivőben sem támaszt. Atadó kijelenti továbbá, hogy az átadott
Yíz1kozmuvek _ azELMÚ Nyľt. vezetékjográn valamint az ENTEL Kft. jogosult javára a

3616f/2 hĺsz-ra bejegyzetÍ. magassági korlátozáson kívül _ Per-z tehęľ- és igénymentesek,
illetve harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Atvevő tulajdonszerzését,
tul aj dono s i j o g gyakoľlás át korl áto zná v agy akadá|y o zná.

9. Az Atadó kijelenti, hogy a Vízikĺjzművek létesítésével, műszaki paramétereivel,
engedélyezésével és iizemeltetésével kapcsolatosan birtokában volt okiratokat és
dokumenfumokat azFY Zrt-nek źúadta, illetve az esetlegesen még birtokában lévő, illetve
a vízĹkozmiĺvek szĺímviteli nyilvantartź:sźpa|, kapcsolatos okiľatokat és dokumenfumokat
jelen megállapodás aláításźpa| egyidejűleg Atvevő rendelkezéséľe bocsátja.

10. Átaao kijelenti, hogy amerrnyiben az ANevő a Yízikózművek vonatkozźsában
vízvezętési szolgalmi jogot kíván alapítani, aZ alapításhoz és annak ingatlan-
nyilvántartásba tĺirténő bejegyzéséhez térítésmęntesen hozzźtjáru|, az atlhoz szĹikséges
nyilatkozatokat megteszi,hozzéljárulást megadją Átvevővel együttmrĺködik.

11. Átaao kotelezi magát,,hogy jelen Megállapodás 1. pontjában rogzített cél
megvalósulása érdekében Atvevővel együttmiĺködik, a sziikséges hozzźtjárulásokat
megadja, nyilatkozatokat, intézkedéseket megfelelő idĺĺben saját dtintéshozatali
eljárásának megfelelően - megteszi,tájékoztatási és egyéb kötelezettségének eleget tesz.

If , Felek részéro| kapcsolattartásra kijelcilt személyek:

e.taao részéro|:
^ \ /^ ^.'^. - ^ - Á A|1. ^.1 A ^: : ^ i.ĺ -^^ ^| +^+ :^: i.ĺ -.. ^ ^ł:t-, -.^- ^+ 

A.a vagyongazoaiKUuasi cs i.-lzęmciĹcĹęSi UglosZi'ary vezęioJe
elérhetőség: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., telefon: 459.2567

Atvevő részéró|:
név, bęosztás:
elérhetőség:

13. Atvevő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. $
szeĺvęzęt.

(1) bekezdésének 1. a) pontja a|apján át|áthatő

14. Átado kijelenti, hogy jelen Megrĺllapodásban foglalt minden rá vonatkoző, i||etve
áita|a köztilt adat és tény a valóságnak megfelel.

15' Felek a jelen Megállapodĺásból eredő és az az.zal kapcsolatos valamennyi vitás kérdést
békés riton kíséľelnek meg ľendezni.

16. Amennyiben jelen Megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben
hatá|yta|anok, semmisek vagy megtrímadhatóak lennének, az nem éńnti a fennmaľadó
rendelkezések érvényességét, hatályosságát. A Felęk jelen pont szeľinti ęsetre
kĺitelezettséget vállďnak a Megállapodas 1. pontban foglalt, szándékolt jogi cél elérésére
alkalmas módosítĺásáľa.

|7. Jelen megállapodás kizźtrőĺag íľrísban módosítható.

18. A jelen megállapođásban nem szabá|yozott kéľdésekben a vízikózmiĺ-szolgáltatrísľól
szóló 20|I. évi CCIX. törvény, a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény,



illetőleg a Polgári Törvénykönyvľől sző|ő 2013. évi V. törvény rendelkezései aZ
irányadóak.

''... j:ľ::::il1i:::::::.::::7"::ti#Iľ:::ľ^::tr#:;:nek Gazdasági Bizottsága

20. Jelen megállapodás a|áírásźnak napján lép hatźůyba. Jelen Megállapodás négy
számozoÍt oldalból és egy mellékletből á11' mely e|vá|asńhatatlanrészétképezí.

Fęlek jelen Megállapođás mindęn oldalát elolvastiík, és mint ügyleti akaratukkalmindenben
egy ezot j őv őhagy ő|ag irták a|á.

Budapest, 2014. ........hó.....nap

Átvevő Átaao
Buđapest Főváros onkormányzata képviseletében: Buđ4esFő\na0svlll.k€fiilďJó^efvaosi

onkoľnán@kfuviselďe'b€ľ[
Hutiľay Gyula lh.Kocsblwĺté
Gazdasági Bizottság elnöke polgármesteľ

Láttarn:20|4.
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
Páris Gyulĺíné

.. . +'r
Pénzü gyi U gy o sńá|yv ezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimĺán Edina jegyző

nevében és mesbízásábólPénziigyi ellenjegyzést végezte: 2014.

Veľő Tĺboľ
Pénzügyi Főosztály vezetoje

Dt.Mészár Erika
z|jegyző

Mellékletęk:
- 1. sz. melléklet: Fővárosi Vízmúvek Zrt-ve| kötött Ideiglenes Üzemeltetési

Megállapodás és annak 1. számú éľtékbontási melléklete


