
Budapest Fővĺíros VIII. keriilet Józsefuarosi onkormányz-atKépviselő-tęstiiletének
Váĺosgazdálkodłási és Pénzügyi Bizottsága

előterjesztő: Rév8 Zrt.

ELoTERJESZTÉs
a Yárosgazdálkodási és Pénzůiryĺ Bizottság 2016.július 4-ĺ ĺilésére

Táľry: Javaslat a Budapest YIII. keľĺĺlet Bľódy Sándor utca felújítása során megépített
közcsatoľnákkal kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Annus Viktor vezéngazgatő
Készítette: FoľgácsJĺínos
A napirendet nyílt ülésen lehet tĺírgyďni.
Adöntéselfogadasahozegyszeruszavazattőbbségszfü séges.
Mellékleĺ az FCSM által kiállított ,,Közcsatoľnák műszaki vizsgálati jegyzőköný'
nyilatkozata

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a 6412013. (II. 27.) szźlmú hatźltozatźlban döntött aĺľól, hogy elindítja a
Budapest-Józsefuaľos Európa Belvarosa Kulturális.gazdaság Fejlesztési Pľogram II.
elnevezésíi programot (a továbbiakban: EUB II.).

A Fővaľosi Kiizgyíĺlés az 7573120|3. (09.26.) szamú hatźlrozatźlban megállapította a fővĺárosi

tamogatasokat, amely alapjan,,Európa Belvaľosa pľogram II., a Palotanegyed Kulturális
Vĺírosmegújításď, elnevezésti pľojektľe összesen 3|7.5|6,0 e Ft tĺámogatast ítélt meg.

Az EUB II. Támogatĺísi szerzőđésében foglalt progľamjai között megtalálhatóak voltak egyes

útépítési és javítási munkĺá]atok is. Ennek keretében 2015 decembeľére megújult a Bródy
Sĺíndor utca több szakasza is, amely kivitelezés során közcsatornák bontása és újjáépítése is
megvaló su|t (v íany előépítés).

A Ĺĺľgyi munkakkalkapcsolatban a Fővaľosi Csatornĺázási Művek Zrt. (tovőlbbiakban FCSM
Zľt.) elkészítette a Bródy Sándor vtca víznyelőépítéséhez kapcsolódó közcsatornfü miĺszaki
vizsgźůati jegyzokönyvét (1. sz. melléklet), amelyben je|erte, hogy a megvalósult
közcsatornák (vínryelők) fulajdonjogát a Benfuazőnak szfüséges átadnia Budapest Főváros
ÖnkoľmányzataszźmÉra. Az énntettközcsatoméů<at aFCSM Zrt.bilvźtrvizsgálatta| ellenőrizte
és üzemeltetésre ďkalmasnak ítélte. Fentiekre tekintettel az FCSM Zrt. az onkormányzatot,
mint Beruházőt a mellékelt nyi|atkozat (1. melléklet) a|źtításźtra kérte fel, amelyben a

Beruhĺĺzó vá||a|ja, hogy a taryyi közcsatoma tulajdonjoganak átadását a Budapest Fővaros
onkoľmányzat a tészérę kezdeményezni fogj a.

A döntés alapjĺĺn a Bizottság fe|hata|mazza a Po|gáľmestert a k<izcsatomák átadźsźůloz

kapcsolódó az előterjesztés mellékletétképző nyi|atkozat' valamint az átadáshoz kapcsolódó
dokumenfumok a|źúr ásźtt a.
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il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesrtéstngyátban a döntés meghozatala a Bizottság hatiásköre.

III. A döntés célja' pénzüryĺ hatása

A döntés célją hogy az oĺlkormźnyzat az E|IB II. során megvalósult közcsatorna elemek
műszaki vizsgáiatí jegyzőkönyvét elfogadja és a|źiqa' majd az énntett beruhĺázĺások során
megvalósult közcsatornák tulajdonjoganak a Budapest Fővaľos onkormányzataĺészérę történő
túadástůloz sztĺkséges tblyamatot megkezdj e.

A diintés pénzĹigyi hatĺíssal jaľ, hiszen a bervhazas során megvalósított közcsatorna elemek
átadasa ti'ľténik meg a Fővarosi onkoľmanyzat fuźnyábĺ1 amely beľuhfuĺís nettó értéke a
jegyzőkcinyv szeľinti 2.507 .350,- Ft.

Iv. Jogszabályĺ környezet

Magyarorszéryhelyí önkormányzatairőI szőIő f0|1. évi CL)ooilX. törvény 23. $ (4) bekezdés
11. pontja szerint a szennyvízetvezetés, -kezelés és -ĺíľtďmatlanítas (csatornaszolgáltatas)

biztosítasa a Íővárosi önkormĺĺnyz at feladata.

A22l20t2 (III.14.) Budapest Fővĺíros Önkoľmányzatavagyonáről, a vagyona feletti fulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szóló rendelet (Fővĺĺrosi Vagyonĺendelet) 4. számű mellékletének 23. pontja
szerinti, a fővaľosi önkormĺínyzatköte|ezó' közmtĺveltörténő szenrryvízelvezetési, -kezelési és -
áľta]matlanítasi feladatainak ellátója az FCSM Zrt.

A nemzeti vagyonĺól szőlő 20|1. évi CXCVI. tiirvény 13-15. $-ai szabályoz-zék a ĺemzeti
vagyon tulaj donj o g anak átľvhazasát.

A Bizottság hatasköre a Budapest Józsefuáľosi onkormĺĺnyzat vagyonĺĺľól és a vagyon feletti
fulajdonosi jogok gyakoľlásaľól szóló 66120|2. (XII.13.) önkoľmányzati ľendelet 17. $ (1)
bekezdés ab) alpontján alapul.

Fentieka|apjankéremaza|ábbíhatźltozati javaslatelfogadĺását.

Határozatĺ javaslat

.év. (...hó....nap). számtĺVráľosgazdálkodĺísi és PénzĹigyi bizottsági hatáĺozat:

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bizottság úry dłint' hory

a Bľódy Sándor utca felújítása során megvďósult közcsatornĺík tulajdonjogát 2.507.350'- Ft
értékben (víznyelők) térítésmentesen átadja a Budapest Főváľos onkormanyzata részére és
felkéń a polgármestert a ,,Közcsatoľniák miĺszaki vizsgálati jegyzőkönyvéhez'' taÍtoző
ĺyilatkozat' valamint a tulajdonba adassal kapcsolatos dokumentumok ďáírásara.

Felelős:
Hatáľidő:

polgĺĺrmesteľ
2016.július 7.
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A döntés végrehajtásźúvégz-o szęrvęzętíegység: Ftévľ Zrt.,PénzĹigý Ügyosĺály

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén az e|őteqesztés előkészÍtojének javaslata a
köz.zétételmódjĺáľa: nem indokolt hirdetőtĺáblrĺn honlapon

Budapest, 2016.június 28.

ę .V--*
Annus Viktor
vezéigezgatő
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Jegyzőkönyv száma: 1A/2016M

ľovÁno sI oľronnĺÁľĺv ZAT Tĺ]LAJD oNÁľ^t
KERUL

KozCsAToRNÁK MUs zAItI vIzsGÁLÄTI
JEGYZOKOI\'YVE

Készülil Budapest, l 4 péIdányban. 
vízgy(ijtőtertilet 05

Az źńaďős.átvételi eljárás táĺgya:

Budapest, vln. keľ. Bľódy Sánđoľ utca víznyelőópítés

A kivitelezés megkezdéséhez sziikséges engedélyek:
Vízjogi létesítésĺ engedély száma, kęlte:
Fővárosi Csatornázĺási MÍivek Zrt. építé,síhozzájĺĺľulásának szátma,kelte:

013 432t201 5., I-20 I 5 292387, 20 I 5.08. 12.

É,pÍtés befejezését köz\ő |evél dátuma 20|5.12.15 pokumenüĺció éľkezett: 20|5.12,|5.)
Atadás.áwételi etjaľás kezdete: 20I5.If .16.
Atadás.átvételi eljáľás befejezése: azonos a jelen jegyzőkönyv keltezésévęl

Váualt epľancia időtartama:

Átvéte|i.szakaszok:

1'. vlil. Bľódy Sándoľ utca
(Puskín utca _ Vas utca)
eryesített

2. vlil. Bródy Sándor utca
(Vas utca_ Mária utca)
egyesített

3. vfII' Bródy Sándor utca
(21. sz.-f7.sz.)
eryesített



-2- Jeryzőkiĺnyv száma: rA/20ĺ6M

BQNľÁSox:

1. VIIr.

2. VIII.

3. VIU.

Bľódy Sándoľ utca
puskin utca-Vas utca)
eryesített

Bľódy Sándoľ utca
(Vas utca _ Miíľia utca)
eryesített

Brĺódy Sándor utca
QI. sz. -27. sz.)
eryesített

/
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-3- Jeryzőktlnyv szÁmal 1Aź0r6M

Az átadás-átvételi eljárás ľésztvevői:

ł,t'l 1,. . 
'Utkezelő képviseletében:

Beruhazó @onyolító) képviseletében:

Főváľosi Csatornazási Miivek Zrt. képvisetetében:
Mező Feľenc, Tóth Attĺla,
Szemes Béla, Baľtók K|ára

Megbízó / Épífiető képviseletében:

Kivitęlező képviseletében:

A csatoľnaépítésjellege: beruhrázás

A beľuházás ľésztvevőĺnek adatai:

Beľuházó (átadó) neve: VIII. Józsefuarosi onkormányzat Polgáľmesteri Hivatala
címę: 1082 Budapest, Baľoss uÍca63.67,

mrĺszaki ęllenőľe nęvę:

Megbízĺó (építtető) neve:
ctmę:

műszaki ellenő,re neve:

Kivĺtelező neve: Gép-Liget Épftőipaľi Kft.
címę: 2330 Dunahaľaszti, Somogyváry Gyula utcaZ7.

felelős projeküvezętő nęvę: Szecsődi Gyiirgy

Tervező nęve: Innobęr -Wave Kft.
címe: 1440 Budapest, Pf.: 38



-4- Jegzőkönyv száma: 1A/2016M

I pld.
- pld.
- pld.
- pld.
1pld.
I pld.
l pld.
1pld.
- pld.
1ptd.
- pld.
1pld.
1pld.
l pld.
l pld.
- pld.
- pld.
- plđ.
- pld.
- pld.
- pld.
- pld.

A műszaki átadás.ĺĺtvételi elj ĺĹľás doku m en tációj ának ta rtalomj egyzéke :

1. Vizsgálati anyag
2. Geodéziďkiértékelés
3. Levelezési anyag
4. Vízjogi létęsítési engedély
5. Fővĺíľosi Csatomĺázási Miĺvek Zrt. építési hozzájáru|äsa
6, Munkakezdés bejelentés
7. Készrejelentés
8. Engedélyezési helyszínrajz (pecsételt)
9. Engedélyezésihossz-szelvény

10. Megvďósulási helyszínľajz
11. Megvalósulásihossz-szelvény
12. Bontási teľv
13. Geodéziai beméľési helyszínĺajz
14. Beépített anyagok minőségí bizonylatai
15. |wazati és fiildvisszatöltési tömörségi bizonylatok
16. Epítési napló másolata
T,|. Nyomłĺspróbajegyzőkĺinyv
18. Ingatlantulajdonosok névjegyzéke
19. HBCS bemérések vźa|atĄzai
20. T alajvíz, rétegvíz kĺjzcsatoľnába vďó bevezetésének engedélye
f|. Ta|ajvizmennyiségét igazoĺó nyilváľrtar'tas másolata
22. Miĺtárgyrajz

A csatoľnavizsgálat megĺf, llapításaĺ:

Le|táľi adatok:

1' Átvételĺ szaBasz utcakód: befogadó kód:
szelvényszám:

VIII. Brĺĺdy Sándor utca
átvételi hatĺárok: Puskin utca - Vas utca
osatornaľendszeľe: eryesített

hossz db

víznyelő bekötővezeték
víz"nvęlő akna

2
2

kör 20 KG-PVC
48x48 b

24,70
1,74

++



.5 - Jegyzőkłinyv szńma: 1A/2016M

2. Átvételi sąatasz utcakód: / befogadó kód:
szelvényszám:vln. Bľódy Sándoľ utca

átvételi hatĺírok: Vas utca - Mĺĺria utca
csatomaĺendszeľe: eryesített

alak méret any€ hossz db

víuryeIo bekötővezeték kör 20 KG-PVC 16,30 4
víznyeltĺ akna 48x48 b 3,95 4

3. Ą|vételi szakasz utcakód: / bęfogadó kód:
szelvényszám:vru. Bľódy Sándoľ utca

átvételi haüáľok: 2t. sz.. 27. sz.
csatoľnaľendszere: eryesített

alak méręt anyaB hossz đb

vínrye|ő bektĺtővezeték köľ 20 KG-PVC 19,60 5
víznyelő akna 48x48 b 6.05 5

o
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.6 - Jegyzőkt|nyv száma: IN20Í6ľ.{

l' Bontási szakasz utcakóđ: / befogadókód:
szelvényszím:

VIII. Bródy Sándor utca
bontasi hatírok: Puskin utca - Vas utca
csatoľnaÍendszere: eryesített

alak rnéľeil anyag: hossz: db:

víznye|ő bekötővezeték 13,30 2
víznyelő akna 2.10 2

2. Bontási szakasz utcakód: / befogadó kód:
szelvényszám:

VIII. Bľódy Sándoľ utca
bontási hataľok: Vas utca _ Máľia utca
csatornaľendszeľe: egyesített

alak: méret; anyag] hossz: db:

víznyelő bekĺjtővezeték 7,6a 4
víznyelő akna 4'45 4

+



-1- Jęyzőkönyv száma: rA/2016M

3. Bontĺńqi sza'kasz utcakód: / befogadó kód:
szelvényszím:

vIIr. Bľódy Sándor utca
bontási határok: 2|, sz.-f7. sz.
csatomarendszere: eryesített

alak: méret: anyag: hossz: db:

víznyelő bękötővezeték 18,40 5
víznyelő akna 6.10 5



-8- Jegyzóktinyv szńma: 1A/2016M

Nyilatkozatok:

Útkezelő nvilaÍ.kozata :

Kivitelező nyĺlatkozata:

T'íľgyl munkát a ľendęlkęzéstĺrrkľe bocsátott terveknek, jóvĺíhagyásoknak,
módosításoknak és a leltári adatoknak megfelelően, az éwényben lévő előírĺĺsok
szęrint elkészítettük, azt megbízőnkrészére átađjuk' Megvalósulási dokumentaciókat
átadfuk.

ĄĄ
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-9- Jegyzőkönyv száma : 1Al2016M

Ęeľuházĺł nvĺlatkozata:

Beruházó fudomasul veszi' hogy az FCSM Zrt. ĺem tudja az önerős formában megvalósult
közcsatornák (víznyelők) fulajdonjogát átvenni, ęzért a szęľződés tírgĺźĺt képező
közcsatoľnáfi (vinrye|őket) Beruházónak Budapest Főváros onkormányz'ata(t052 Budapest,
Városház u. 9.l1.) fulajdonába ketl átadnia. (A víznyelők iizemeltetéséről változatlanul az
FCSM hrt. foggondoskodni).
BeľuhĺŁó vá|la|ja, hogy az elkésziilt közcsatoľnák (víznyelők) tulajdonjogrának Fövaľosi
onkormányzat tészére toľténő átadását a mÍiszaki vizsgálati jegyzőkönyv FCSM Zrt., mint
iizemęltető részéről történt sikeres |ęzańsátkövętőęn 30 napon belĹtl kezdeményezni fogia.

aláíľás, p'h.

Főváľosĺ Csatornĺĺzási Míĺvek Zľt. 4vilatkozata:

Fővárosi Csatornázási Mťĺvek Zrt. fugyi víznye|ő bękötővezetékeket brivárvizsgálattal
ellenőriae'

Az iltviztelenítö miĺvek iĺzemeltetésľe alkalmasak.

Fővárosi Csatornázási Miĺvek Zrt. felhÍvja a figyelmét Tulajdonosnak, hogf a
12ll988.(xLI.2?.) Évľĺ.Ipľ,ĺ-rv.vĺľľ,ĺ-KVM sz' ľendelętben előírt kĺitelező a|kahaśsági
idő alatt a létesítményben keletkęzo _ kivitelęzésrę visszavezethető - mindennemiĺ anyagi és
erk<jlcsi felelős séget kivitelezőrę, illętve annak j ogut ôdj źra hárítson.

K. m. f. .T::"i"":'Tp4iäJ.lłľvek 
Zľt.

lszakĺ EIlentirzési Csoport

Bęruházó Fővarosi Csatornázási Művek Zrt. juľ

Útkęzelő
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