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Budapes t Jőzsefváľosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testĺilet e számź.ľ a

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

,,Budapest VIII. ker. közteľĹileti út és közľliĺ építési progľam - Bókay utca, Szigony utca,
Pľáteľ utca felújítasď' projekt keľetében, Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkoľmányzat finanszíľozásában, a Józsefuĺíľosi Gazdrílkodási Kö4ontZrt.lebonyolítĺásában
NA 200 KPE vízvezeték létesü|t|47,0 m hosszban 2017. mĺĺľcius hónapban.

A vízikijzm(i-szo|gźitatasról szóló 20||. évi CCIX. töľvény (továbbiakban: Vksztv.) szeľint
víziközmťi h'lz,arćiag az állam és települési önkoľmĺányzat tulajdonába tartozhat,
vagyonkezelését klzarő|ag a Magyar Energetikai és Közmíĺ-szabźiyozélsi Hivatat általkiadott
közmiĺves ivővíz és tilzivlz biztosítasra feljogosító engedély alapjźn lehet végezni. A Vksztv.
5lF $ (4) bekezdése alapjĺán a Budapest ffivaros kiizigazgatási terĹileten lévő felhasználási
helyekre és az azokat közvetlenül e||átő vízikozmu-ľendszeľľe ĺézve Budapest Fővĺĺľos
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Előteľj esztő : dr. Pesti Iv ett igazgatóság elniike

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:2017. május 11. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat Budapest Főváros onkoľmĺányzatĺíval vízvez.eték háůőzat átadásĺáról szóló
megállapodás megkötésére

A napirendet nyílt Ĺi|ésen ke|l tírgyalni, a hatźrozat e|fogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges.

ElorÉszÍro SZERvEZETI pcysÉc: JozsprvÁnosI GłzpÁrrooÁsl KozpoNT ZRT.
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BprľnrpszľÉsRE ALKÁLMAS :

ap.ł-RIr,ĺÁľEDINA

Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság véleményezi

Emberĺ Eľőforľĺís Bizottság véleményezi

Hatźrozati j av as|at a bizottság szźlmér a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
megfárg1ĺalásáú.
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Képviselő-testiiletnek az előterjesztés





Önkormanyzatát illetik a vízközmti-szolgáltatas ellátísért felelős jogai és terhelik annak
kiitelezettségei.

A Budapest Fővaros onkormĺányzatz futajdonába keriilő vizikozmuvek vagyonkezelője a
Fővłírosi Vízművek ZÍt., aki közmĺives ivővíz és ttuívíz bizosításrára szolgáló víziközmtĺvek
iizemeltetésére kiaírólagosan jogosult Budapest Fővĺĺros teľületén.

Fentebb lęírtak alapjan kérjiik a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy jaruljonhozzá Budapest
Fővaros Önkoľmanyzatával történő megállapođĺás megkötéséhez a jelzett viz:łezetékhá|őzat
ingyenes átadasar a vonatkozóan.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztés tĺĺrgyában, helyi önkoľmĺányzat fulajdonában ál|ő nemzeti vagyon
fulajdonjogźnak az állam vagy más helyi önkormźnyzat javéra t<ĺrténő ingyenes átrvhéaására
vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő-testiilet hatásktirébe tartozik.

III. A döntés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés célja a Képviselő-testiilet jóvahagyása a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuĺíľosi
onkoľmĺínyzat ťlnanszírozźsáhan bruttó 16.483.100 Ft (|2.978.819.-Ft + ÁFA;, !47,0 m
hosszban megvalósult NA 200 KPE vínezeték Budapest Fővĺáľos onkormĺĺnyzat tészére
töľténő ingyenes fulajdonba adásált illetően.

rV. Jogszabályĺ kiiľnyezet

A döntés megllozata|a a Magyaľorczág helyi önkoľmźnyzatatről sző|ő 20|1. évi CDooilX.
törvény (Mötv.) 42. s 16. pontja ďapjan a Képviselő.testiilet kizrárólagos hatĺískörébehrtozik.
A Vksztv. 5/F. $ (4) bekezdése alapján a Budapest fővĺáľos közigazgatźtsi területen lévő
felhasznrálĺási helyekľe és az azokat közvetlentil ellátó viziköanu.rendszerre nézľe Budapest
Fővĺíros onkormanyzatźú illetik a vízköarlti.szo|gźltatas ellátásért felelős jogai és terhelik
annak kötelezettségei.

Ha'ľÁnoz.ł.ľI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

t.) hozzájarul a ,,Budapest VIII. keľ. köztertileti út és ktĺzmíĺ építési pľogram - Bókay
utcą Szigony utca, Práter utca felújításď'projekt keretében megvalósult NA 200 KPE
vimezeték Budapest Főviíros onkoľmĺáľryzat tészére ttirténő ingyenes tulajdonba
adźsźúloz.

Felelős: polgiíľmester
Hatźndő: 20|7. május 1 1.
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2.) fe|kén a polgáľmestert az I.) .hatźrozati pont szerinti megállapodás, valamint a
megáll apod ästloz kap cs o 1ó dó mel lékl etek a|źtír ás ár a.

Felelős: polgármester

HaĹaridő: 2017. május 14.

A döntés végrehajtásźtvégző szervezeti egység: JózsęfuarosiGazdźikodási KözpontZrt.

Budapest, 20|7 . május 2.

igazgatoság elnöke

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízátsából:

/ /ĺĺ , '/,/_1 .C
Á/,lfuar Ź-4
dr. Mészrír Erika /a|jegyző /

2017 MÁj 0 J.
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Amely l étľej ött egy'ľészľól

nlv:

székhelye:

ttiľzskön3vi azonosĺtó saáma:

adlszám:

KSH statisztikai száff iel:

képviselője:

Bud*pett ľóľ{ rosĺ YIII. Keľiileđ Önkor mĺny znt

t082 Budapesĺ Baľo** uő3-ő?'

mint Átedô (a továbbiakban: Ándó1,

móslÉszľó|

B udrpeľt Föviľo* Ônkoľmínyxłtr
székhclye; l0$2 Budapwt, VárushÉn u- 9-l l.
töľ'skön}Ąŕi azonosĺtó *zńm: 735ó3s

adlsz&n: l 573563ó-2-4l
KsH st,etisztik&i számjď: l 5735636.84 I I .32 | .0 l
képviscti: dľ. Láns Zsolt" n Budapest Főváros Önkaľmányeĺta KőzgyůIé$étÔĺ *rřuhářÜtt

hatásktĺĺben e|jám, a Tulajdonosi Üaedaságĺ és Kőzterület.ha.*znogításĺ Bixłtxóg, mĺĺĺ

Gazdasági Bizottsógról r{trubázott hatásköľöket gyakorló sueťvęze{ elnöke

mint Átvevö {a tovóbbiakban: Átvcvő1

(a tjovábbiakbsn eg5ńttesen: Felek)

közötĺ alutĺrott napÔn * helyeĺr, az alŕlbbi feltéte|ekkel:

l. Átadó kiietenti, hory víziköznrü létľehoaĺsĺĺra irányu|ó beruházást vćgzsn. A YÍ*iköemüvekg

a vízihöznü-szolgáIiatĺsľól szćló 20l l. évi ccIX. tőrveny (a továbbiakban: Vk*utv"} s' $ { I }

bkezdésE szeriniaz ĺlzembe helyezesi eljánłs részeként Atvevö tulajdoľÉb* kívsnja ođĺli. A'

vksztv. 6. $ (l ) b€kezdése szerint víziközmii kizáľóIag az állam éĺ telep$lćsi Önkoľmńĺłyzat

tutajdonÉba tartozhat. A vksztv. 9. $ (1} bękezdese alapján a Buđapest {sväľog

kőagazgatÄsi tertiletén lévö felhasználási helyekrc és az azłlkat közvetlen{ll ellátó

vizilĺöaľlü.rendszerre nézvę Áwevőt íltętĺk a vĺziktĺzľnü.szolgáltatłs ellátéľá& fęlłlňs
jogai es teĺŁelik annak kötelezettségei. Felęk ľögzítik, hogyjelen Megálltpodrń.st a VŁ*ĺtv.
b.-ľ ĺĺl bękezdése alapján, F *uk érdekébe'n kötiŁ hory a vksatv.bsn fÜgJältä*šäe

megfelelöen ľendezzék az Atadó tulajdonában lévö vĺzĺköaľrűYrk tulajđänĺ h*ýzetćt'
rstäk rogzĺtík továbbĄ hogy Átvevő tulajdonában lévö, illeŕve tu!äjdonÁb* keřffr
víz1hözľrűvek vag1ĺonkezelője a Fővárosi Vĺzľttjvek zń. eki a lt{ĺgyaľ Enmgetikei es

Közĺľrfuszabétyazäsi Hivatal által kiadott engedély ďapj&t a kömrüves ivlvtľ ** tt}eĺvie

biztosításán szolgáló vfuiközmüvek üzeÍneltetćsétc kĺzáľllagosan jogosult Bĺxiläewt
fövfuos terÍlletén.
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3.

4.

Felet. ľłigzítik, hogy a.tado kizáľólagos tulajdonät kepezik a jelen,.Megállapođĺís ?"

mellékletében meghatáľozott vĺzikö'*i'-ri. í"vábbiakban: VjeikÖzmĺivek).

A Ylĺszfv. 8. $ (1) és (4) bekezdése alapján ĺtaĺĺ térĺtésmentesęn átruházza af'.^pontban
meghatarozott Vízikozmrĺv*l. tulaľnl'i-lüá,. ;i;;..ĺi.,. *"iy". Átvevö elfogad és
tulajdonába vesz.

ľ:':| megállapodnak' hogy Hiliin biľtokba adasi eljáĺást nem folytatnak Ľ A
Vízikĺjzmiivek vonatkozásábán jelen Megállapodás aláíräsrĺnak napjától az Áwevot illetik
a 

Ęl1j{onos jogai, illętve teľtietit kotelJzľitśąei, ĺt".'o *'-oi äzoľ hasznait, viseli az
azokkal járó terheket es kárvsszélyt" A VĺzikŐz-mtiveket a ľöváľosi Vĺzművek 7-ĺ. mint
vagyonkezeló veszi ĺizemeltetésbe.

Felek megállapodnak, hogy Átver,ő a Vízikiizmuveket a 2. sz. melléklet szerinti
taĺtalommal vsszi át a me]léklaben meghatáľozott ffiék alapján. Amennýben az ěůadott
vagyonéľték eltéľ az eľtékbontási meilekletben meghatáľozott tissz'egtől, ligy az eltéľćs
indoklásáril az Átado a 2. sz. rnellékletben nýlatkozik'

ÁĘoq kijelenti. hogy a Vĺzikiizm{ivek ktĺnyveiben befejezet|en beruházási állomanyban
nýlvántaľtott éľtéke:

5.

1

8.

9.

AtadandÔ víziköznii
megrrevezése

Atadásra kertilö vízikö,anŕi beruházás Kŕinyv szęrinti
értéknęttó

összege
elszámolt
ált. forg.
adó

bruttó
ĺisszege

NA 200 KPE vírvęzeték
kir.áltrłs l47'0 m

Atadi kijelenti, hogy az átadĺĺsra keľtilő Víziközmüvek után altďanos forgalmi ađót
a.) visszaigényełt
b.) nCIn igényelt visszą és ilyen ígénylése nincs is folyamatban'

Felek rögzĺtik, hogy a Vksztv. 8, $ (4) bekezdésę szerint a térítésmentes ákuhĺĺzas az
általános forgalmi adó szempontjából kĺĺzcélú adománynĄ a társasági adó szeĺrrpontjából
a víziközmű-szolgáltatast végzö vállalkozási' bevételszerzö tevékenységével osizeftiggô
költségnek, ráfoľdítísnak minősĺil.

Átaoo kijelenti, hogy Átvevő felé semmílyen ĺgenye, kłĺvetelése nincs, és igéný, követelést
a jövĺĺben sem támaszt. Atadó kijelenti továbbá, hogy tudomása szeľint az átadott
Vízikĺizmtĺvek per-, teher. ós igénymentesek, illetve haľnradik személynek nincs olyan
jogą mely az Awevö tulajdonszeľzését- tulajdonosi joggyakoľlrĺsát korlátoznł{ vagy
akadályozná.

AŽ Atadó kijelenti, hogy a Víziközmúvek létesĺtésével, miiszaki paľamétereivel*
engedélyezésévęl és iizęmeltetesével kapcsolatosan biľtokrĺban volt okiratokat es
dokumeirtumokat a Fővárosi Vízmiivek Zrt.-nek átadta, illetve ae esetlegeseir még
biľtokában lévő, illetve a víziközmiivek szĺĺmviteli nýlvrłntmtásávď kapcsolatos
okiľatokat és dokumentumokat jelen megállapodás aláíľásával egyidejrilsg Átvevo
rendelkezéscre bocsĺĺtja. Átadó kijelenti, hogy a Vĺziközmiivekhez kapcsolódó garanciális
jogait (szavatosság, j ótállás, stb.) Áĺ.evőre átruházza.

tuiĺ..- *-
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Ą.1dó.k'j."lenti, hogy amennyiben az Ámevő a Víziközmĺivęk vonatkozásában vizvez'ętési

:T:!iT'J.ogot |íuá" alapítani, az alapíłíshoz és annak ingatlan-nyiĺvłĺnĺaľtásbg töľténi
oe;egyzésélrez térítésmentesen hazzá$źlr:ď., az abhoz sziikséles nýIatkozaĺokat megtreszi,
hozzájárulást megadja, Á.'."ĺ".i 

"syti,*ĺl.tiĺĺt.
Amennyiben Átaĺo a Vízikőzmílvekhez kapcso|ódóan haľmadik személy ingat|anára
vonatkozóan szolgalmi jog bejegyzése iľánĺi íulajclonosi hozzĄáruIássa| ľendelkeaiY' ,:sy
Atadó a tulajdonclsi hozzäjánĺ|á-stjĹl.n Megál|apodós mellékleteként csatolja. Atadó kijelenti'

!9sy u szolgalmi jog iľrgätlan-nyilvóntaľtáiba ínnéno bejegyirsijogosulĺságával nem kívł{n
élni, illewe annak Átu"uo általi, Átvevő javáľa tł5ľtćnŁ bejegyzśséhez vissz-svcnha{*tłanuł
hozzájárul.

Átaĺĺ kdtelezi magát, hogy jelen Megĺ{llapodás l ' pontjában ľĺigzített cel megva|ĺ5sulása
érdekében ÁtvevŐvel ęgyüttmúkodik, a sziikséges h*zzájáľulá*okaĺ ľnegadja'

nýlatkozatokat, intézkedéseket megfelelii iĺlőben * saját dłintéshozatali eljáľiĺ"sának

megfelelöen - megteszi, tájékoztatńsi és egyéb kcĺtelezettségérrek eleget tesz,

Felek részéľtĺl kapcso lattaľtásľa kĺje|ölt személyek :

'Ątadó 
részéről:

név, bęosztás
elérhetöség:

Átvevő ľészéľől:
név, beosztás: Hadnagy Attila oszĺáIyvezetö, Vlĺrosĺlzeme|tetésĺ FőosxíIy
postacĺm:l052 Budapost" Váľosház u' 9-l l.
tef efon: 06-l -3?7 -l 57f

13. Á1adó kĺjelenü, hogy jelsn Megállapodasban foglalt minden rá vonatkozó, illetve általa

közöIt adĺ es tény a r'alóságnak megfelel'

14. Felek a jelen Megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos l'ďamennyi viĺás kéľđést

békés úton kíserelnek meg ľendezni.

15. Amenĺŕben jelon Megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben hatłílýalanok,
semmisek vagy megtámadhatóak lennárek, az nem| éľinti a fennmaradó rendelkezések

érvényességet, haĺłlyosságát. A Felekjelen pont szeľinti esetľe kötelezettséget vállalnak a

Megĺĺllapodłís 1. pontban foglďt, szándékoltjogi cél ęleréséľe alkalmas módosítasára.

| 6, J e|en megállapodás kizlłľólag írĺásban módosítható.

|7, A je|eĺ megĺĺllapodr{sban non szabályozott kérdésekben a víziktiiľnli-szolgaltaíísľól szlli
201l. évi Cctx. törvényľendelkezései az iľányadóak.

18. Felek jelen megállapodĺĺst Budapest Fővfuos Önkormanyzata Kiizgyťilésének Gazdasági

B izottsága ő3 / 20 | 4. (02' 1 l . ) sz. hatärozata ď apj án kötik m eg.

l9' Jelen megállapodás aláírásanak napján lep hatalyba. Jele,lr MegáI|apodás négy szĺĄmozoťt

olđatbóI és hĺíľom mellékletből álI, mely elvá|aszthatatlan reszđt képezik.

Fetek jeleĺ Megállapodás minden oldalĺát elolvastáJc, és mint tigył€ti akaratukknl mindenben

egyezňtjőváhagyó|ag irtákilá" 
ą

i0.

lt.

12.
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Budapest Föváros Önľoľmáapataképvisetetébe,n: képviseletében:

đľ. Láng zĺďt
Tulajđonosi Gazdasási és Köäerĺilet.hasznosÍtási Bizottság elnöke

PéÍ'ziigyi elleąiegyzést végezte:

Veľô Tĺbor
Pénzĺlgyí Fóosaály vezetöje

Melléklgtck:
. t. sz' mclléklcĘ Föváľosi Vízrľliivck ?łl. és Átadó közötti Mťiszaki ótadás.áŕvétđi

jegpőkönp'
- 2. sz. mc|léklcÍ Te[ios bckertllésĺ ćrtékct tertĺlmazó' Fóváĺosi Vĺanrüvck ?Ít. á|tA|

jóvátugyot ÉrtćŁbontásí mcllélclct
- 3. sz. mcllćkla (esetlęgcs): Tulajdonosi hozzÉjárulás szolgđmi jogbejegyzéséhcz

4



ÉrtékFontági melték|et

A2017.évmárciushó.'.. napjánkészOlĺmüszaki átedáe.átvéteĺĺjegyzókönwhÖz'

Tárgý épĺbnény:

Budapest V|||.kerü|et Bókay J u NA 200 hpe vĺatezeték fektetés

A teljes táęyi épltmény az alábbi szakaszokía bontható az átmérÖ, az anyag, iĺ|. a zóna és a
hdyreizi szám fiiggvénylben:

cgöa:akezok (tÚzcs,á/Ń éÍtéke néIkĺił) :

1. 20.zőna Vll|'keĺr]let János u ( Práter. J u 33 kózött

tsszeso:

Ebbó| a bekÖtések Ö8széńékě:

(a.)

T{lzcrapok:
2.20,zóna V|ll. ker,

Vlgöttrcsen:
Aŕa fusrogo:
tlndlicrrsren:

Ebbö|:

BókayJu hrsz:(3621ĺ)

(a.+b.)

VĺZ ĺehonrtruc|ó ( boruhÚrár ) :

uĺ ĺeĺiĺtas ( he|yreá||ĺfás ):

'gI,łB.'Try$...1 (b.)

äs&üil€'*
ft:&ffi
łŕ'Ą&&'&B,*

,

3db

. Amennyíben az éľtékbontási me|Ek|etben szgÍppll t'sszog nem egyezik nrag a saczôdés 5. pontjában meghatározott
Összeggeĺ' úgy az átadó je|en éĺtékbontási me|ĺók|etben kóteles a kii|önbôzet ósszegét ĺndoko|ni.
Indok|ás:

*ltffi&EńG
{'.t]ffi.ix&ffiWxü&äľ
s íR 1ŁiAs Epítö Kía.'i#':{#w
( | n ĺoPal k,]) lđftH&ä megoĺzottje ldegen beľuházó megbÍzo$a FÔvárosi Vĺzmüwk ZÍt,

mębízo$a

BFFH megbĺzo$a

-fl;Á
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