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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése
a, roľÁv ZÍt'-tó| kapott fe|hata|mazás alapján dr. Kőszegi János iigyvéd (1085 Budapest,
Gyulai Pál utca 7. fsz. 1.) levélben kereste męg a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi
Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal), kéľve a segítségét és együttmúködést atávho-
szo|gáItatás fejlesztésére iranyuló ,, Kéménymentes Belváro^',, elnevezésű projektben. Megbízá-
sa szerint a lehetséges fogyasztók és a r.oľÁv Zrt' kozott kívan olyan kommunikációs csator-
nát megnyitni, amelynek eľedményeként a felek egy ktitelezettségvźů|alást nem tarta|maző
egyĹittműkodési megállapodást (szandéknyilatkozatot) kötnek, annak érdekében, hogy a projekt
megfelelő iitemben legyen tervezheto és kivitelezhető (1 . számtĺmelléklet).

a. r.orÁv Zrt' ĺagy hangsúlý fektet a komyezet-védelemre , a zö|d' eneľgia fe|hasznźt|źlsára,
továbbá a Budapest belviíľosában kĺíľosanyag kibocsátástmellozo távhoszolgźitatás megvalósí-
tásáta. Jelentős kaľosanyag termék jelentkezik a hźztartási, fiĺtési célú vegyes ttizelés során,
mely kibocsátott szenĺryeződés hosszabb ideig való levegőbe kęrülése komoly egészségkaroso-
dást okozhat. A ttwfütés kedvező hatásának oka, hogy az egyéni fiítési rendszeľek lokális és
tísztitatlan kibocsátásával szemben a távhőtermęlés emissziőja a srĺr"un lakott teľiiletektől távo-
labb, nagy magasságban jelentkezik, ráadásu| azíIyen hőtermelő egységeknél koľszeľiĺ füstgaz-
tisńítő technológiakat a|ka|maznak, így a távhőszo|gá|tatás megvalósítása esetén a vaľos leve-
gőminőségéĺek javitásźůlozisnagymértékbenhozzájtrulnak.
Az egészségesebb köľnyezet mellett a viíľosi életminőséget javítő másik fontos tényező abiz-
tonság. Az egyeđi fiÍtési rendszerekné| az eloreeedés, illetve az e|maradt karbarńartás miatt
veszélyessé váló fi'istgáze|vezető rendszeľek egyre több szénmonoxid-méľgezéses tragédiát
okoznak. A távfiĺtésné| azonban nincs helyi kibocsátás, így nem fenyegeti az otthonokat eż a
veszéIy, ľáadásul a költséges kéményfelújításoktól is mentestilnek a felhasználók.

A projekt részlęteiről, a szánđéknyi|atkozattęrvezetéről személyes egyeztetés töľtént a poľÁv
Zľt. i||etékes szakemberével (Balog Róbeľt kiemelt ügyfelek és termékfejlesztési főosztźiyveze-
tő),akiv,źno|taatávhószo|gá|tatásfejlesztésénekelképzeléseit.
A FOTAV Zrt. a fővaros lakásállomźnyának mintegy irarmadában bińositja a fiĺtést és a
melegviz-ellátást, amivel a fováľos energiagazdálkodásában és környezetréde|mi, vaľospoliti-
kai törekvéseinek megvalósításban is meghataroző szerepet tĺjlt be'
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A Taĺsaság a füstmentes belvaľos megteremtése és a helyi kibocsátással nem rendelkező távhő-
szo|gá|tatás részesedésének további növelése érdekében egy, a VIII. kerületet is érintő
távhovezetéki beruházást folytat, amelynek cé|ja az ellátás teľiiletének bővítése. Elsődleges
célpont a Belviĺľos éptileteinek el|átása, majd a további teľjeszkedés a belső keľületekben. A
,,Kéménymentes Belváros'' ęlnevęzésupľojektben a r.orÁv Zrt. statégiai cé|ja, hogy a terve-
zętttávhőszolgźitatási infrastruktura köľnyezetében lévő, eddig még távhőszolgá|tatásba nem
kapcsolt új és meglévő létesítményeket megkeresse, feltéľképezze és megnyerje szolgźl|tatása
szźtmáta. Az tlj projekt megvalósításĺának feltétele egy új stratégiai geľincvezeték kiépítése,
melynek tervezéséhez e|ózetes nyomvonali felmérést, piackutatást végez a tétrsaság. Ezen
nyomvonal kialakításahoz kérik a kerületben meglévő és közeljövőben épülő létesítményekĺe
vonatkozó szandéknyilatkozatok kiadását, amelynek eredményeként a felek egy kötelezettség-
vállalást nem tartalmaző szźnđéknyilatkozattaI je|zíkpotenciális ellátási igényfüet. A szandék-
nyilatkozat a hőigény és a nyomvonal meghatáĺozźlsźĺban segíti a szolgáItatőt' A kötelezettség-
vállalást nem tartalmaző szźndéknyilatkozat megadása nem ütközik atźĺnogatással megvalósult
frĺtési rendszerek rekonstľukciója köľében vállalt kötelezettségekkel, nem lehet akadalya ké-
sőbbi pá|yazatok beadásanak sem, különös figyelemme| ana,hogy szerződéskotési kcitelezett-
séget nem taĺta|maz. A nyilatkoz at cé|ja a Jőzsefvtrosi onkorm ányzat részérőI annak biztositá-
sa, hogy rendelkezésére álljon a kiépülő közmúhálózat, és aľról képes legyen ellátni _ egyedi
gazdasági mérlegelés és szerzódéskötés utźn _ intézményeit.

Távhőszolgá|tatźs esetén jelentős költségelőnyt jelent a đijťĺzetők tészéte a távhőszolgźitatás-
hoz kapcsolódó kedvezményes 5 Yo-os AFA kulcs. További előny, hogy a távhőszolgá|tatás
igénybevétele esetén _ egyéb költségek (amortizźrció, villamos energia, tizemeltetés, karbantar-
tás) máľ nem meľülnek fel, nincsenek jarulékos költségek - ahavi alapdíjon és hődíjon felül a
primer energiaellátás egyéb költségei sem meľĹilnek fel.
A FOTAV Zrt. szo|gáitatásźnak előnyei :

. a FoTÁv Zrt. a ma elérhető egyik legmodernebb technoló gíátbińositja,
o stabil hátteru budapesti kozszolgá|tató, amely több mint 56 éve szolgá|ja lakossági

és ljzleti l intézmény i felhas znál ó it,
. a megvalósítás költségeit a poľÁv Zrt. ťlĺanszitozzameg, aberuhźnás nem jelent

anyagi teľhet a Tulajdonos részére,
o a távhoszo|gźitatćts megvalósítása esetén a város levegőminőségének javításĺĺhoz is

hozzájaru|.

A VIII' kerületi iĺtézmények jelenlegi gázfogyasńźsa a|apján apocĺz Zrt. megađta a becsült
távhőigényt, illetve egy térképen mutatja be a lehetségeshá|őzatot és annak rendelkezésre állási
időpontjait is (2. szźmú melléklet).
A s zándékny i|atko zat tetv ezete az előteľj e s ńés 3 . száĺ'ĺl mellékletét kép ezi'

Az onkoľmányzat az intézmények fiĺtés és melegvíz-ellátás biztositásźna az RFV (ENEFI)
Kft.-vel éľvényes szo|gá|tatői szerzĺĺdéssel rendelkezik, melynek 5.2. pontja szerint éľvényes-
sége 20f2.03.02, (írásbeli felmondás nélkül 2030.03,02'). A 6.4' pont szerint a szeruődésko-
rábbi felmondása az onkormányzatrészérőItobb százmillió forint megf,rzetésére k<jtelezné.
A VIII. kerületben a Baľoss utcai két óvoda (Gyeľek-virág, Tesz-Yesz), valamint két bölcsőde
(Babóca, Mini-manó), és a Losonci Téri Altalĺános Iskola jelenleg is távhőszolgáltatással van
ellátva.

II. A beterjesztés ĺndoka
A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés céIja' pénzügyi hatása

A fu l aj dono s i dönté snek o nkoľm źny za1:ľ,kat érintő p énzngyi hatás a ninc s.



IV. Jogszabályĺ ktiľny ezet
A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźről
sző|ő3612014. (xI.06.) önkoľmĺĺnyzatirendelet 7. mellékletének 1.1.11. pontján alapul'

Fentiekalapjźnkéremazalźlbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a határozat mellékletétképező,,Szándéknyilatkozat,, elfogadásával - mely nem minősül
kötelezettségvá||a|ásĺak - kifejezi a távhőelléĺtź.shoz tĺjrténő csatlakozásí sztndékát.

polgáľmesteľ
2017 jínius 12.

2.) felkéľi a polgaľmestert az I.)hatáĺozati pont szerinti ,,Szĺándéknyi|atkozat,,, aIźśrására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017junius 30.

A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Gazdá|kođási Ügyosztály, Józsefuźrosi Gaz-
dálko dási Kozp ont Zrt.,

A lakosság széles k<jľét érintő döntések ęsetén az elótefiesztés előkészítőjéĺekjavaslata akoz-

Felelős:
Hatrĺĺidő:

zététę| módjáľa: nem indokolt

Budapest' 20|7 .június 06.

hiľdetőtáblan honlapon

Galambos Eszteľ
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I. számímelléklet

Tisztelt J egyző Asszony !

a rorÁv Zrt. megbizásából az a|ábbi ügyben szeretnék onnel kapcsolatba lépni:

A ,,Kéménymentes Belvdľos,' e|nevęzésű pľojektben a ľoľÁv Zrt. nagy hangsúlý fektet a környezet-
védelemľe, a zöl,'d energia felhasználásfua, továbbá Budapest belvárosában a károsanyag-kibocsátást
mellóző távhőszolgáltatas megva|ősitására. Jelentős mennyiségű por és egyéb égésteľmék keletkezik a
hánartási, fiĺtési célú tiizelés során, különösen a vegyes-tĹizę|ésll fiĺtőbeľendezések esetén. A helyi la-
kossági ttizelőberendezések adják a városok levegőjét terhelő szenĺyezőanyagok és poľterhelés közel 60
sztua|ékźú és szmog kialakulásáhozishozzájárulnak, kedvező időjárás esetén a kibocsátott szennyező-
dés hosszabb ideigjelen lehet a város levegőjében, ami egészségkárosodást is okozhat. Ajelenség külö-
nösen a nagy beépitettségĺĺ, siĺriin lakott belváľosi tertileteken je|entkezik és okoz problémát. A lakossá-
got teľhelő, a tüzelésből szfumaző |égszennyezettség mellett a belső kerületekben többnyire az is prob-
|émátokoz, hogy a 80-120 éves épületek kéményei, ttizelőberendezései nem felelnek meg a jelen kor
követe|ményeinek, azok áta|akítása jelentős költséget okoz a tulajdonosoknak'

A távfiĺtés kedvező hatásának oka, hogy azegyéni fiĺtési rendszerek lokális és tisztítatlan kibocsátásźya|
szemben a távhőtermelés emissziója a sűrűn lakott teľületektől távolabb, nagy magasságban jelentkezik,
ráadásul azi|yen hőtermelő egységeknél korszerű füstgáztisztitó technológiákat alkalmaz, így a tźphó-
szolgźitatts megvalósítása esetén a város levegőminőségének javitásához is nagyméľtékben hozzájźtru|.
A távfiĺtés tovźbbá feleslegessé teszi a he|yi kazánok, és a kémények koľszerűsítésének akár
soktízmilliós költségét is.

2017. év folyamán megépítésre kerĺil az a gerincvezeték, amely azBrzsébet hídon a budai oldalról áwe-
zeÍi a tźwhot Pest irányába, így megnyílik annak a lehetősége, hogy a Belváros - első lépésben az V.
keľület _ binonságos távhőszolgáltatással ellátásra keľüljön. A pľojekt több lépcsőben valósul meg' a
kivitelezést, egyes szakaszok megvalósítását jelentős méľték befolyásolják a felmerülő fogyasztói igé-
nyek' A pontos teľvezhetőség érdekében ezért a ľ.oľÁv Zrt, e|ső lépésként kötelezettségvállalást nem
tarta|maző együttműködéseket szeľetne kötni a belváros - így Józsefuáros - teľületén elhelyezkedő lehet.
séges fogyasztókkal - jelen idő szeľint elsősoľban nagyobb intézményi fogyasztókkal - igényeik felmé-
rése és megfelelő aján|at előkészítése érdekében.

Megbízásom szerint a lehetséges fogyasztók es a polÁv Zrt. közöÍt kívánok egy olyan kommunikáci-
ós csatoľnát megnyitni, amelynek eredményeként a felek egy köte|ezetĺségvá||a|ást nem tarta|maző
együttmĹĺködési megállapodást (szándéknyilatkozatot) kötnek, annak érdekében, hogy a Kéménymentes
Belváros projekt megfelelő ütemben legyen teľvezhető és kivitelezhető. (A szándéknyilatkozatterveze-
tét tájékonatásként me l l éke l em. )

A fentiek szerint kérem szíves segítségét és együttműködését abban, hogy az Önök ľészéről kompetens
dĺjntéshozóva| és/vagy operatív ügyekben eljáró személlyel összekötni szíveskedjen, akivel a projekt
rész|eteiről, a szándéknyi|atkozattewezetéró| egyeztetni tudunk a FOTAV Zrt. i||etékes munkatáľsaival
közosen. (Ügyvédi meghata|mazásomat mellékelten csatolom.)

Bízy a szív es együttműködésükben, tisztelettel :

dľ. Kőszegi János
ügyvéd

Székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 7 . fsz' 1'

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 8.

Telefon: +3620f842527
Fax: +3617002969
E-mail : jkoszesi@koszegilaw.hu
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3. szźlmumelléklet

szÁľonKNYILATKoZAT

Alulíľott dľ. Kocsis Máté polgĺíľmester a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefüárosi onkor-
mányzat képviseletében az alábbi nyĹIatkozatot teszem.

A Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuáľosi onkoľmányzat, mint a a mellékletben megjelĺilt

ingatlanok (tulajdonosa, a ...... (cím/székhely:

.......; ađőszźlm.. ..,..) aláírásra jogosult képvise-

lőjeként nyilatkozom, hogy amennyiben a melIékletben megjelölt ingatlanok r.Őľe.v Zĺt. (szék-

hely: 1116 Buđapest, Kalotaszeg utca 3I.; adőszáma: 10941362-2.44) távhő ľendszeréhęz valő
csatlakozásának eredményeként az ingat|an hőeneľgia ellátásanak az összes k<iltsége csökkenne,

úgy szándékomat fejezem ki a FoT nv zrt, renđszerébe történő belépésre, az ingatlanok

távhóelláttlsára vonatk oző kozszolgáItatási szerződés porÁv Zrt.-ve| történő megkötéséľe.

Amennyiben a poľ,q.v Zrt.-ve|közszo\gá|tatási szerződés létľej<in, úgy afe|használói hőkĺizpont
létesítéséhez szĹikséges helyiséget a ľ.orÁv Zrt.-nek haszĺá|atba adom, valamint hozzźĺjźru|ok,
hogy a ľ.ora.v Zrt.kozszo\gáLtatźstnak teljesítéséhęz sztikséges berendezéseket (saját költségen)
létesítsen.
Ezen nyilatkozathoz köthető kapcsolatfelvétel azonbarlnem aú,jelenti, hogy egy a későbbiekben
esetlegesen a mellékletben megjelölt épületekľe vonatkozó közbeszeruésí eljaĺásban a FOTAV
Zrt. nęm vęhet részt, illetve összeferhetetlen, tekintettel arra, hogy a nyilatkozat tevő, mint ajan-

latkéľő által kiíľaľrdó kĺizbeszerzési eljaľásban, vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékeny-
ségben nem vett ľészt.

Az ingatlanok be c stilt hő i gényét a mel l ékl et tartalmazza.

Jelen szándéknyilatkozat nem minősül kotelezettségvállalásnak, igy azt elolvasás és értelmezés
után, mint akaľatommal megegyezotazzaliromalá,hogy szźmolnÍa sem anyagi, sem egyéb köte-
|ezettsé gv źtl l al ást nem j el enthet'

Budapest,20l7

képviseli:
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