Előterjesztés
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. május 13.

sz.
napirend
Tárgy: Javaslat a Bláthy park felújítása keretében elkészült közművek üzemeltetési jogának
átadásáról
A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerü/minősített szavazattöbbség szükséges.
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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
D
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
G
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleménye- O
zi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
•
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
•
Határozati javaslat a bizottság számára:
A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságjavasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 213/2016. (XI.10.) számú határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzat TÉRKÖZ
2016 pályázati kiíráson való indulásról és elfogadta a „TÉR. ÉPÍTÖK — Tisztviselőtelep Bláthy
Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása" elnevezésű projekt elemeit, tervezett költségeit,
valamint a projekt megvalósításában résztvevő együttműködő partnereket.
A Fővárosi Közgyűlés a 441/2017. (11/.5.) számú határozatában megállapította a támogatásokat,
amely alapján a Józsefvárosi Önkormányzat számára bruttó 40.000.000.- Ft támogatást ítélt meg a
Bláthy projekt támogatására.

A Képviselő-testület a 252/2017. (X11.19.) és a Fővárosi Közgyűlés 783/2019. (V.29.) számú határozatai alapján 2019. július 4-én került aláírásra a pályázat megvalósítását lehetővé tevő Támogatási
Szerződés. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2019. július 18-án került aláírásra.
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A Bláthy park felújítását képezte új közvilágítás hálózat, a parkban elhelyezett ivókúthoz kapcsolódó
csatorna bekötés kiépítése, illetve a csapadékvíz elvezetést szolgáló két új víznyelő kiépítése a hozzá
tartozó bekötővezetékekkel.
1/1.

Közvilágítás hálózat üzemeltetése

Budapest főváros közigazgatási területén a közvilágítás biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdésének 9.
pontja értelmében a Fővárosi Önkormányzat feladata. A Fővárosi Önkormányzat a közvilágítási
közszolgáltatási feladat ellátásáról, a közvilágítás hálózat üzemeltetéséről a BDK Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Mt. útján gondoskodik a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Föv. Kgy. rendelet 4. mellékletének 20. pontjában rögzített kizárólagos joga, valamint a Fővárosi Önkormányzattal fennálló közszolgáltatási szerződéses jogviszonya folytán.
A Bláthy park új közvilágítása az Önkormányzat beruházásában elkészült, a próbaüzembe helyezés
2019. 12. 17-én megtörtént, a megvalósult építmény értéke bruttó 19.635.692.- Ft. A beruházás lezárásához szükséges a BDK Kft. által előkészített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (1. számú melléklet), Önkormányzat részéről történő aláírása, miszerint a megépült közvilágítás hálózatüzemeltetését átadja az Önkormányzat a BDK Kft-nek.
1/2.

Csatorna bekötés üzemeltetése

A közvilágítás hálózathoz hasonlóan a csatornarendszert is fővárosi tulajdonú közműcég, a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. üzemelteti.
A Bláthy parkban kihelyezésre került ivókúthozkapcsolódó csatorna bekötés, illetve a csapadékvíz
elvezetést szolgáló két új víznyelő és a hozzájuk tartozó bekötővezeték elkészült, az FCSM a megvalósult csatornaszakaszokat megvizsgálta, a beruházás nettó összege 6.282.365.- Ft. Az ivókút bekötését az FCSM külön eljárás keretében folytatja le, ezért ahhoz külön jegyzőkönyv készült. A beruházás lezárásához itt is szükséges a csatolt vizsgálati jegyzőkönyvek Önkormányzat részéről történő
aláírása.A jegyzőkönyveket a 2. számú melléklet tartalmazza.
I/3.

Közművek tulajdonjogának átadása a Fővárosi Önkormányzatnak

Jelen előterjeSztésnek nem tárgya az üzemeltetésre átadott közművek tulajdonjogának rendezése, de
tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy mind az érintett közvilágítás hálózat, mind a csatornahálózat tulajdonjogát az Önkormányzatnak át kell adni aFővárosi Önkormányzatnak, erre kitérnek a most
aláírandó jegyzőkönyvek is. Természetesen a tulajdonjog átadás külön testületi előterjesztés részét
képezi, ami a jegyzőkönyvek minden fél részéről történő aláírását követően lesz aktuális.
II. A beterjesztés indoka
Az üzemeltetés átadása térítésmentes, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete szerint az átadás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A Bláthy park beruházás lezárásához szükséges a megvalósult közműhálózatok üzemeltetésének
átadása az érintett közműszolgáltatók részére. A döntésnek az Önkormányzatra nézve, nincs pénzügyi hatása: Az üzemeltetésre átadott közművek üzemeltetési és fenntartási költségei az átvevő közműszolgáltatókat terheli.
IV. Jogszabályi környezet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó1666/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 16.§ b) pont bj) alpontja alapján a Képviselő-testület a
tulajdonosi joggyakorló értékhatártól függetlenül az ingatlan vagyon ingyenes használatának biztosítása esetében.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése
szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat.
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Az SzMSz 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az ntsui minősül a hatáskör visszavonásának.
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) es (3) bekezdése értelmében,
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés
meghozatalára a polgármester jogosult.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz.
Melléklet:

1. sz. melléldet: Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (Bláthy park új közvilágításhálózat
2. sz. 'melléklet: Közesatornák műszaki vizsgálati jegyzőkönyvei (Bláthy Park csatornabekötése, ivókút bekötés)
3. sz. melléklet: polgármesteri döntés tervezet
Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület
..../2020.(V.13.) sz. határozata

Józsefvárosi

Önkormányzat

Képviselő-testületének

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Bp. VIII. Bláthy Park felújítása keretében megvalósult új közvilágításhalózat üzemeltetési
jogát térítésmentesen áradja a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kit-nek, egyben felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező Műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyv aláírására.
2. a Bp. VIII. Bláthy Park felújítása keretében megvalósult új csatorna bekötések üzemeltetési
jogát térítésmentesen áradja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek, egyben felhatalmazza
a polgármestert a jelen előterjesztés 2-es számú mellékletét képező Közesatornák műszaki
vizsgálati jegyzőkönyveinek aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 1.-2. pont esetében2020. május13.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.
Budapest, 2020. május

Pikó András
polgármester

Tö ényességi ellenőrzés:

i t
Czukkemé dr. Pintér Erzsébet
jegyző
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1203 Budapest, Csepeli átjäre 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számlavezető bank:
OTP Bank Rt. 11729001-20203494
Cégjegyzékszán: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2413

jilBDK
Budapesti Dine és Közvilágítást Hit.
1.203 • Budapest • fsepeii atjärel

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
1. Az eljárás időpontjának kezdete 2020. Cy

nap

hó

2. Jelen vannak:
Beosztás

Cég (név, cím, tel.)

Beruházó képvise- Cs e/e Zoltán
letében, mint
lebonyolító:

Projektmenedzser

Rév 8 Zrt
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Generál kivitelező Korda Zsolt

Projektmenedzser

Név

Kivitelező:

Gubán János

Üzemeltető

Simon György

Fauna-Duó Kft.
1155 Budapest, Rekettye u. 49.
Táj-Viii Kit.
Ügyvezető
1074 Budapest, Dohány u. 57.
Üzemviteli technikus BDK Kft

3. A létesítmény helye, címe: Budapest VIII. kerület, "Tisztviselőtelep Bláthy Otto utca
megújítása (Vajda P. u. - Bíró L. u. közötti szakaszon) I. ütem" közvilágítási hálózat létesítés
A létesítmény megnevezése:
„TÜR_KÖZ 2016 pályázathoz kapcsolódóan a Bláthy Park
kialakítása" tárgyában a VIII. ker., Tisztviselőtelep Bláthy Ottó utca (Vajda Peter utca —
Bíró Lajos utca közötti szakaszón I. ütem közvilágítási hálózat létesítés
4. Az átadás tárgya:
létesítés m db
7m Bláthy t. díszes kandeláber 1 águ lämpakarral,
"Festillum"csatlakozóval, alapvasalattal
3 db
7m Bláthy t. díszes kandeläber 2 ägu lámpakarral,
1 db
"Festilium" csatlakozóval, alapvasalattal
5m Bláthy t díszes kandeláber 1 ägu lámpakarral,
"Festilium" csatlakozóval, alapvasalattal
1 db
Nosztalgia Paneka Midi LED 1x16 Till 35W 3000K
lámpatest 1,"-os függesztett kivitelben, NEMA 7 csat' 6 db
lakozós aljzattal, túlfeszültség védővel
NYCVVY 4x16/16m2 kábel
385 m
180 m
NYCWY 4x10/10m2 lobe!
85 m
NYY4 3x2,5 felszálló kábel

5.
6.
7.
8.

bontás m, db
Bontott kandeláber 10 m

1 db

Bontott kandelaber 4,2 m

3 db

Onix-2 250W lámpatest

1 db

GLORIA 70W lámpatest
Elbontott 4x35 (50) Al. közvil, földkábel
Földben hagyott közvil. földkábel

2019. el/ 12. ho 17. napján megtörtént.
A próbaüzembe helyezés:
Az építmény értéke (Bruttó,-Ft): 19.635.692,- Ft.
Átadott dokumentáció tervjóváhagyás, vagy az organizációs jkv. szerint.
Építési napló száma(i): 2019/7/95-6

3 db
200 m
70 m

1203 Budapest, Csepe1i átjátó 1-3.
Telefon: 2311-4110
Telefax: 238-4323
Szitnlavezet5 bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégjegyükszám: 01-09-699429
Adószáni: 12705616-2-43

BDK
Budapesti Oise, is Ktievaegitisi Kit.
1203 * Budapest • Csepeli átján11-3.

9. A

beruházó nyilatkozata: A beruházó az elkészült közvilágítási hálózatot üzemeltetésre a BDK
KR —nek átadja. Tájékoztatja továbbá az üzemeltetőt, hogy a berendezések vagyonjogänak átadását Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának kezdeményezi. Tudomásul ‚'eszi, hogy
a vagyon tényleges átadásáig a tulajdonosi kötelezettségek, így a hálózatot ért káresetek helyreállítása Öt terheli. Vállalja továbbá, hogy a vagyonjogban történt változásokról írásban értesíti
a BDK Kft —t. Az építtető az elkészült berendezést a Fauna-Duo Kft.-től (mint General Kivitelező) és a Táj-Vill Kft. szakági kivitelezőtől átveszi. Az elbontott berendezések fennálló maradványértékét számla ellenében kifizeti.

10.A

kivitelező nyilatkozatai:
A munkát az érvényes szerződésben rögzítettek és a BDK KR. 1/2005 sz. Szakmai Iráieelve, valamint a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően végeztük el, az elszámolási dokumentációt átadtuk, a LED lámpatestekre vonatkozó gyártói jótállási nyilatkozat szerint jótátlási
idő: '60 hónap.

11.Az üzemeltető nyilatkozatai:
A munka (4-es pont szerint) elkészült, a közvilágítási berendezést üzemeltetésre- és a dokumentációt átvettük.

Készült

8.

példányban

Az eljárás lezárása:
Budapest, 2020. év

VIII. ker. józsefvárosi
Önkormányzat
képviselője

hó

Csete Zoltán

napján.

Korda Zsolt

lebonyolító Generál kivitelező
képviselője
képviselője

Gubán Janos

Simon György

Szakági kivitelező
képviselője

Üzemeltető
képviselője

›,(

Anixen sok
Jegyzőkönyv száma:

10A/2020M

FŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA
KERÜL
KÖZCSATORNAK MÜSZAKI VIZSGÁLATI
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Budapest,

/ 4 példányban.
vízgyűjtőterület: 05

A vizsgálat tárgya:
Budapest, VIH. ker. Bläthy Ottó utca (27. sz. —33. sz.)
bekötések építése
A kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek:
Vízjogi létesítési engedély száma, kelte:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. építési hozzäjärulásának száma, kelte:
012165/2019J-2019290822;19.04.05.
Építés befejezését közlő levél dátuma: 2020.01.17. (Dokumentáció érkezett: 2020.01.21.)
Átadás-átvételi eljárás kezdete: 2020.01.23.
Átadás-átvételi eljárás befejezése: azonos a jelen jegyzőkönyv keltezésével
Üzembe helvezés időpontja:
Vállalt 2arancia idötartama:3 év

Vizsgált szakasz:

1. VIII.

Bläthy Ottó utca
(27. sz. —33. sz.)
egyesített

Bontási szakasz:

1. VIII.

Bláthy Ottó utca
(31. sz. — Vajda Peter u.)
egyesített

Jegyzőkönyv száma: 10A/2020M

A vizsgálati eljárás résztvevői:

Útkezelő képviseletében:

Eljáró képviseletében:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. képviseletében:
Móroez Gábor, Rózsa Tibor
Bartók Klára, Kővári György, Fekete Tibor
Mérnök képviseletében:

Kivitelező képviseletében:
Korda Zsolt János

A csatornaépítés jellege:

beruházás

A beruházás résztvevőinek adatai:
Beruházó

neve: VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő neve:

Kivitelező

neve: Fauna-Duó Építőipari Kft.
címe: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.
képviselő neve: Korda Zsolt Milos

Tervező

neve: Molnárfi és Társa Mérnöki Iroda Bt.
címe: 1158 Budapest, Molnár V. u. 28/b.

Jegyzőkönyv száma: 10.4/2020M
A műszaki vizsgálat dokumentációjának tartalomjegyzéke:
1. Vizsgálati anyag
2. Geodéziai kiértékelés
3. Levelezési anyag
4. Vízjogi létesítési engedély
5. FCSM Zrt. üzemeltetői hozzájárulása
6. Kivitelezői nyilatkozat (felelős műszaki vezető)
7. Munkakezdés bejelentés
8. Készrejelentés
9. Engedélyezési helyszínrajz (pecsételt)
10. Engedélyezési hossz-szelvény
11. Megvalósulási helyszínrajz (kivitelezői pecséttel)
12. Megvalósulási hossz-szelvény (kivitelezői pecséttel)
13. Bontási terv
14. Műtárgyrajz
15. Bekötőcsatornák telekhatári csatlakozásáról készült fényképek
16. Beépített anyagok minőségi bizonylatai
17. Ágyazati és földvisszatöltési tömörségi bizonylatok
18. Építési napló másolata
19. Vizzárósági próba! Nyomáspróba jegyzőkönyv
20. Ingatlantulajdonosok névjegyzéke
21. FMCS bemérések vázlatrajzai
22. Talajvíz, rétegvíz közcsatornába való bevezetésének engedélye
23. Talajvíz mennyiségét igazoló nyilvántartás másolata
24. Megvalósulási helyszínrajz, megvalósulási hossz-szelvény,
műtárgyrajz CD-n

1 pld.
- pld.
- pld.
- pld.
1 pld.
- pld.
1 pld.
1 pld.
1 pld.
- pld.
1 pld.
- pld.
- pld.
- pld.
-pld.
I pld.
- pld.
1 pld.
- pld.
- pld.
- pld.
- pld.
- pld.
1 pld.

A esatornavizsgálat megállapításai:
Leltári adatok:
1. Vizsgált szakasz
VIII.

utcakód:

befogadó kód:
szelvényszám:

Bláthy Ottó utca
átvételi határok:
27. sz. — 33. sz.
csatorna rendszere: egyesített

házi bekötővezeték
folyóka bekötés
víznyelő bekötővezeték
víznyelő akna

alak:

méret:

anyag:

hossz:

kör
kör
kör

20
20
20

KG-PVC
KG-PVC
KG-PVC

11,70
23,80
33,10
2,20

1
2

Jegyzőkönyv száma: 10A/2020M

1.

utcakód:

Bontási szakasz

VIII.

I

befogadó kód:
szelvényszám:

Bláthy Ottó utca
31. sz. —Vajda Peter u.
átvételi határok:
csatorna rendszere: egyesített

alak
víznyelő bekötővezeték
víznyelő akna

méret

anyag

hossz

db

30,70
5,30

4'
4

-5-

Jegyzőkönyv száma: 10A/2020M

Nyilatkozatok:

Útkezelő nyilatkozata:

Kivitelező nyilatkozata:
Tárgyi munkát a rendelkezésünkre bocsátott terveknek, jóváhagyásoknak, módosításolcnak
is a leltári adatoknak megfelelően, az érvényben lévő előírások szerint azt megbízónk
részére átadjuk. Megvalósulási dokumentációkat átadtuk.
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mzrt:11101301
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Jegyzőkönyv száma: 10AJ20201VI

Beruházó nyilatkozata:
Beruházó tudomásul veszi, hogy az FCSM Zrt. nem tudja az önerős formában megvalósult
bekötések tulajdonjogát átvenni, ezért a szerződés tárgyát képező bekötéseket Beruházónak
Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) tulajdonába kell
átadnia. (A bekötések üzemeltetéséről változatlanul az FCSM Zrt. fog gondoskodni).
Beruházó vállalja, hogy az elkészült bekötések tulajdonjogának Fővárosi Önkormányzat
részére történő átadását a műszaki vizsgálati jegyzőkönyv FCSM Zrt., mint üzemeltető
részéről történt sikeres lezárását követően 30 napon belül kezdeményezni fogja.

3G5) — r» h,
Beruházás nettó összege. ..... 282,
aláírás,

.

p.h.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nyilatkozata:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. tárgyi bekötéseket ipari kamerával megvizsgálta.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felhívja a figyelmét Tulajdonosnak, hogy a
12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. rendeletben előírt kötelező alkalmassági
idő alatt a létesítményben keletkező — kivitelezésre visszavezethető - mindennemű anyagi és
erkölcsi felelősséget kivitelezőre, illetve annak jogutódjára hárítson.

K. m. f.

Maros! Csatornázási MUveic Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4

Beruházó

Fővárosi

atornázási Művek Zrt.

e.
taikettó
Reketee 2

5 Bp,,

15

12319020- hlytue

301.12319020-01
rrnen.dtöltiÖl

Útkezelő

Kivitelező

342,

Jegyzőkönyv száma: 10A/2020M .

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA
KERÜL
KÖZCSATORNÁ K MŰSZAKI VIZSGÁLATI
JEGYZŐ KÖNYVE
Készült: Budapest,

/ 4 példányban.
vízgyűjtőterület: 05

A vizsgálat tárgya:
Budapest, VIII. ker. Bláthy Ottó utca (27. sz. —33. sz.)
bekötések építése
A kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek: •
Vízjogi létesítési engedély száma, kelte:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. építési hozzájárulásának száma, kelte: •
012165/2019;1-2019290822;19.04.05.
Építés befejezését közlő levél dátuma: 2020.01.17. (Dokumentáció érkezett: 2020.01.21.)
Átadás-átvételi eljárás kezdete: 2020.01.23.
Átadás-átvételi eljárás befejezése: azonos a jelen jegyzőkönyv keltezésével

Üzembe helyezés időpontja:

• 3

Vállalt garancia időtartama: 'év

Vizsgált szakasz:

1. VIII.

Bláthy Ottó utca
(27. sz. —33. sz.)
egyesített

Bontási szakasz:

1.

VIII.

Bláthy Ottó utca
(31. sz. — Vajda Péter u.)
egyesített

Jegyzőkönyv száma: 10A/2020M

A vizsgálati eljárás résztvevői:

Útkezelő képviseletében:

Eljáró képviseletében:

.Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. képviseletében:
Mórocz Gábor, Rózsa Tibor
Bartók Klára, Kővári György, Fekete Tibor
Mérnök képviseletében:

Kivitelező képviseletében:
Korda Zsolt János

A csatornaépítés jellege:

beruházás

A beruházás résztvevőinek adatai:
Beruházó

neve: VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő neve:

Kivitelező

neve: Fauna-Duó Építőipari Kft.
címe: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.
képviselő neve: Korda Zsolt Janos

Tervező

neve: Molnárfi és Társa Mérnöki Iroda Bt.
címe: 1158 Budapest, Molnar V. u. 28/b.

fe‘t,

Jegyzőkönyv száma: 10A/2020M

A műszaki vizsgálat dokumentációjának tartalomjegyzéke.
1. Vizsgálati anyag
2. Geodéziai kiértékelés
3. Levelezési anyag
4. Vízjogi létesítési engedély
5. FCSM Zrt, üzemeltetői hozzájárulása
6. Kivitelezői nyilatkozat (felelős műszaki vezető)
7. Munkakezdés bejelentés
8. Készrejelentés
9. Engedélyezési helyszínrajz (pecsételt)
10. Engedélyezési hossz-szelvény
11. Megvalósulási helyszínrajz (kivitelezői pecséttel)
12. Megvalósulási hossz-szelvény (kivitelezői pecséttel)
13. Bontási terv
14. Műtárgyrajz
15. Bekötőcsatornák telekhatári csatlakozásáról készült fényképek
16. Beépített anyagok minőségi bizonylatai
17. Ágyazati és földvisszatöltési tömörségi bizonylatok
18. Építési napló másolata
19. Vízzárósági próba! Nyomáspróba jegyzőkönyv
20. Ingatlantulajdonosok névjegyzéke
21. HBCS bemérések vázlatrajzai
22. Talajvíz, rétegvíz közcsatornába való bevezetésének engedélye
23. Talajvíz mennyiségét igazoló nyilvántartás másolata
24. Megvalósulási helyszínrajz, megvalósulási hossz-szelvény,
műtárgyrajz CD-n

I pld.
- pld.
- pld.
- pld.
1 pld.
- pld.
I pld.
I pld.
1 pld.
- pld.
I pld.
- pld.
- pld.
-pld.
- pld.
1 pld.
- pld.
1 pld.
- pld.
- pld.
- pld.
- pld.
- pld.

1 pld.

A csatornavizsgálat megállapításai:
Leltári adatok:
I. Vizsgált szakasz

VIII.

befogadó kód:
szelvényszám:

utcakód:

Bláthy Ottó utca
átvételi határok:
csatorna rendszere:

folyóka bekötés
víznyelő bekötővezeték
víznyelő akna

27. sz. — 33. sz.
egyesített

alak:

méret:

anyag:

hossz:

db:

kör
kör

20
20

KG-PVC
KG-PVC
b

23,80
33,10
2,20

2
2
1

Jegyzőkönyv száma:

1.

Bontási szakasz

utcakód:

I

10A/202014

be fogadó kód:
szelvényszám:

VIII.

Bláthy Ottó utca
átvételi határok:
csatorna rendszere:

alak

víznyelő bekötővezeték
víznyelö akna

31. sz. — Vajda Péter u.
egyesített

méret

anyag

hossz

db

30,70
5,30

4
4

L'Ais

Jegyzőkönyv száma: 10A/2020M

Nyilatkozatok:
Útkezelő nyilatkozata:

Kivitelező nyilatkozata:
Tárgyi munkát a rendelkezésünkre bocsátott terveknek, jóváhagyásoknak, módosításoknak
és a leltári adatoknak megfelelően, az érvényben lévő előírások szerint azt megbízónk
részére átadjuk. Megvalósulási dokumentációkat átadtuk.
I
1155 Bp., Rekettye u. 49.
42
Adósz.: 12319020-220-02000
11101301423190
Zrt.:
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Jegyzőkönyv száma:

10A/2020M

Beruházó nyilatkozata:
Beruházó tudomásul veszi, hogy az FCSM Zrt. nem tudja az önerős formában megvalósult
bekötések tulajdonjogát átvenni, ezért a szerződés tárgyát képező bekötéseket Beruházónak
Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) tulajdonába kell
átadnia. (A bekötések üzemeltetéséről változatlanul az FCSM Zrt. fog gondoskodni).
Beruházó vállalja, hogy az elkészült bekötések tulajdonjogának Fővárosi Önkormányzat
részére történő átadását a műszaki vizsgálati jegyzőkönyv FCSM Zrt., mint üzemeltető
részéről történt sikeres lezárását követően 30 napon belül kezdeményezni fogja.

Beruházás nettó összege.

6.2 g 2 3 65, Ft.
aláírás,

ph.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nyilatkozata:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. tárgyi bekötéseket ipari kamerával megvizsgálta.
A megépült ivókút (11,70 fm 0 20 KG-PVC) bekötését külön eljárás keretében, az
Ügyfélszolgálati Osztályunkon kell lefolytatni. (Ld. 2019. április 5-én kelt Üzemeltetői
hozzájárulásunk - száma: 1-2019290822)
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felhívja a figyelmét Tulajdonosnak, hogy a
12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. rendeletben előírt kötelező alkalmassági
idő alatt a létesítményben keletkező — kivitelezésre visszavezethető - mindennemű anyagi és
erkölcsi felelősséget kivitelezőre, illetve annak jogutódjára hárítson.
K. m. f.

Beruházó

Fővárnsí Cr1ornazási Művek
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
ka,
11142
55 BP.,12319020-2
ReNe'
own,
lt
•
-1231eS2
•Piad.61Ö1

Útkezelő

git/ft-

Kivitelező
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/Lit/jet/1
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BUDAPEST FŐ VÁROS VW. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

....../2020. (V......) számú határozat
a Bláthy park felújítása keretében elkészült közművek üzemeltetési jogának átadásáról
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében,
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC.
törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint az SZMSZ 31. § (1) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
OCXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva Pikó Andras polgármester úgy döntök, hogy:
1. a Bp. VIII. Bláthy Park felújítása keretében megvalósult új közvilágításhálózat üzemeltetési jogát
térítésmentesen áradom a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft.-nek, és az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírom.
2. a Bp. VIII. Bláthy Park felújítása keretében megvalósult új csatorna bekötések üzemeltetési jogát
térítésmentesen áradom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek, és az előterjesztés 2. számú
mellékletét képező Közcsatornák műszaki vizsgálati jegyzőkönyveit aláírom.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében 2020. május 13.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8. Zrt.
Budapest, 2020. május
Pikó Andras
polgármester

1082 Budapest, Baross u. 63--67. • Telefon: 06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester©jozsefiraros. hu • www.jozseftaros. hu
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