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Tisztelt Kepviseld Testulet! 

A 201 1. evi CCIX. torveny ,,a vizikozmij-szolgaItatasr61" rendelkezik a vizi 
kozmijvekrdl. A torveny ertelmeben vizikozmij kizarolag az allam 8s telepulesi 
on kormanyzat, mint ellatasert felel6s tulajdona ba tartozhat. A torveny 
telepulesi onkormanyzatnak a vizi kozm13r szolgaltatas tekinteteben a 
fbvarosban a fbvarosi onkormanyzatot nevesiti. A torveny 8. 5 ( 1 )  alapjan a 
beruhaz6 a vizikozmij tulajdonjogat a vizikozmij uzem be helyezesenek 
id6pontjaban az ellatasert feleldsre atruhana. Az atruhazasr61 a felek 
szerzddest kotnek. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdese szerint, ha az 
ellatasert felel6s es az erintett vizikozmij-rendszerre nezve vele vizikozmij 
uzemeltetesi jogviszonyban nem a116 beruhaz6, a vizikozmij teritesmentes 
atruhazasar61 allapodik meg, a teritesmentes vagyonatruhazas az altalanos 
forgalmi ad6 szempontjab61 kozcellj adomanynak, a tarsasagi ad6 
szempontja b61 a beru haz6 vallalkozasi, bevetelszerzd tevekenysegevel 
osszefugg6 koltsegnek, raforditasnak rnin6sijl. 

A Budapest XXI. kerulet Csepel on kormanyzatanak beruhazasaban 201 4-ben 
megepult, illetve epu16 utcak eseteben eddig osszesen 13 helyszinen tortent 
vizi kozmij epites, mivel az ljtepites engedelyezeseben resztvevd szakhatosag 
az ljtpalyaba es a szegelybe es6 foldalatti tijzcsap kivaltasat - palyan kivuli, 
fold feletti t6zcsapra - irta e16. A tfizcsap kivaltasok helyszinei a kovetkez6k: 
Erdesz utca 7.) Aradi utca 6., Aradi vertanuk ljtja 106.) Aradi vertanuk ljtja - 
Cserhati utca sarok, Aradi vertanuk ljtja 14.) Saska utca 20.) Pozsonyi utca 2/b, 
Retyezati utca - Vertes utca sarok, Retyezati utca 6.) Komaromi utca 24., 
Komaromi utca 34.) Komaromi utca 42.) Komaromi utca 50. 

A tijzcsap kivaltasok osszesen nett6 6.950.000.-Ft osszegb6l val6sultak meg. A 
fent reszletezett torveny ertelmeben az elkeszult vizi kozmijvet teritesmentesen 
at kell adni a FBvarosi ~nkormanyzat reszere. A Fdvarosi ~nkormanyzat 
elkeszitette a vizkozmij teritesmentes atadasara a ,,Megallapodast", mely a 
javaslat 2. szamlj mellekletet kepezi. 

Kerem a Tisztelt Kepvisel6-testuletet, hogy az eldterjesztest tamogassa es 
hatalmana fel a Polgdrmester urat a mellekelt szovegezesij Megallapodas 
alairasara. 

Budapest, 20 14. 1 1 . '7: 0 



Hat6rozati javaslat 

A Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb- testulete ljgy dont, 
hogy az Erdesz utca 7., Aradi utca 6., Aradi vertanuk ljtja 106., Aradi vertanuk 
ljtja - Cserhati utca sarok, Aradi vertanuk ljtja 14., Saska utca 20., Pozsonyi 
utca 2/b, Retyezati utca - Vertes utca sarok, Retyezati utca 6., Komaromi 
utca 24., Komarorr~i utca 34., Komaromi utca 42., 6s a Komaromi utca 50. 
szam elbtt elkeszillt vizi kozmgveket (osszesen 13 db tfizcsap kivaltas fold feletti 
tfizcsap letesltesevel) teritesmentesen atadja a FBvarosi ~nkormanyzat 
reszere, 8s felhatalmana a Polgarmestert a terltesmentes atadassal 
kapcsolatos Megallapodas alairasara. 

Hatarid6: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. december 31. 

FelelBs: Borbely Lenard polgarmester 
vegrehajtasert felelBs: Werner Peter, vezerigazgat6 

Csepeli Varosgazda Kozhasznlj Nonprofit Zrt. 

A hatarozati javaslat elfogadasahoz a Kepvisel6-testulet mingsitett tobbseau" 
tamogat6 szavazata szukseges. 



1 .szamir melleklet 

Egyezteto lap 

2. Az eleterjesztes egyeztetve Halmos lstvar~ne varosgazdalkodasi 
agazatvezetbvel. 

Budapest, 201 4. 1 1 . ,, !I 

Halmos lstvanne sk. 
~gazatvezetd 



Arnely lktrejott egyrCszro1 

torzskonyvi azonosit6 s z h a :  .................................................................. 

KSH statisztikai s zh j e l :  .................................................................. 

mint Atad6 (a tovhbbiakban: ~ t a d 6 ) ,  

Budapest FBvaros ~ n k o r m a n ~ z a t a  
szdkhelye: 1052 Budapest, Vhoshhz u. 9- 1 1. 
torzskonyvi azonosit6 s z h :  73 563 8 
ad6szh :  15735636-2-41 
KSH statisztikai s zh j e l :  15735636-841 1-321 -01 
kCpviseli: Hutiray Gyula, Budapest Fovhos ~ n k o r m h ~ z a t a  Kozgyiil6dtol htruhhzott 
hathskdrben eljh6 Gazdashgi Bizottshg elnoke 
mint ~ t v e v o  (a tovhbbiakban: Atvev~)  

(a tovhbbiakban egyiittesen: Felek) 

kozott alulirott napon 6s helyen, az alabbi felt6telekkel: 

1. Atad6 kijelenti, hogy vizikozmu ICtrehoziisiira iriinyul6 beruhiiziist vCgzett. A vizikijzmuveket 
a vizikozmu-szolgaltatiisr6l sz616 201 1. Cvi CCIX. torvCny (a toviibbiakban: Vksztv.) 8. $ (1) 
bekezdCse szerint az iizembe helyezdsi eljiiriis rCszekCnt ~tvevii  tulajdoniiba kiviinja adni. A 
Vksztv. 6. 5 (1) bekezdkse szerint vizikomii kizholag az dlam 6s telepul6si 
onkormhyzat tulajdonhba tartozhat. A Vksztv. 9. 5 (1) bekezdCse alapjh a Budapest 
fovhos kozigazgathsi teruletkn lev0 felhasznhlhsi helyekre Cs az azokat kozvetlenul ellht6 
vizikozmii-rendszerre n6zve ~ t v e v o t  illetik a vizikomii-szolghlta~s ellhthsa6rt felelos 
jogai Cs terhelik annak kotelezettskgei. Felek rogzitik, hogy jelen Meghllapodhst a 
Vksztv. 8. 5 (1) bekezdCse alapjh, Cs annak CrdekCben kotik, hogy a Vksztv-ben 
foglaltaknak megfelelBen rendezz6k az Atad6 tulajdonhban lCvo vizikozmiivek tulajdoni 
helyzet6t. Felek rogzitik tovhbbh, hogy ~ t v e v o  tulajdonhban lCvo, illetve tulajdonhba 
keriilo vizikozmiivek vagyonkezeloje a Fovhosi Vizmiivek Zrt. aki a Magyar 
Energetikai Cs Kozmu-szabhlyozasi Hivatal hltal kiadott engedkly alapjh a komiives 
iv6viz 6s tiiziviz biztosithshra szolgB16 vizikiizmiivek uzemeltet6sCre kiz4r6lagosan 
jogosult Budapest fovhos teriiletkn. 



2. Felek rogzitik, hogy Atado kizhblagos tulajdonat kkpezik a jelen Megallapodas 2. 
mellCklet6ben meghathozott vizikozmiivek (a tovabbiakban: Vizikozmiivek). 

3. A Vksztv. 8. $ (1) Cs (4) bekezdCse alapjhn Atad6 tCritCsmentesen atruhhzza a 2. pontban 
meghathozott Vizikozmiivek tulajdoni jogit ~tvevore ,  melyet Atvevo elfogad Cs 
tulajdontiba vesz. 

4. Felek meg8llapodnaky hogy kiilon birtokba adasi eljhast nem folytatnak le. A 
Vizikozmiivek vonatkozasaban jelen Megallapodas alairashak napjat6l az ~ t v e v o t  illetik 
a tulajdonos jogai, illetve terhelik kotelezettsCgei, ~ t v e v o  szedi azok hasznait, viseli az 
azokkal j h6  terheket Cs karveszelyt. A Vizikozmiiveket a Fovhosi Vizmiivek Zrt. mint 
vagyonkezelo veszi iizemeltetCsbe. 

5. Felek megdlapodnak, hogy ~ t v e v o  a Vizikodveket  a 2. sz. mellCklet szerinti 
tartalommal veszi At a mellCkletben meghathrozott CrtCk alapjh. Arnennyiben az itadott 
vagyonCrtCk eltCr az CrtCkbonthsi mellekletben meghathozott osszegtol, ugy az eltCrCs 
indoklashol az Atad6 a 2. sz. mellkkletben nyilatkozik. 

Atad6 kijelenti, hogy a Vizikozmiivek konyveiben befejezetlen beruhkhsi allomhnyban 
nyilvhtartott Crteke: 

6 .  Atad6 kijelenti, hogy az atadasra keriilo Vizikozmiivek uthn altalhnos forgalmi ad6t 
a.) visszaigCnyelt 
b.) nem igCnyelt vissza, Cs ilyen igCnylCse nincs is folyamatban. 

Atadand6 vizikozmu 
megnevezkse 

7. Felek rogzitik, hogy a Vksztv. 8. $ (4) bekezdCse szerint a tkritksmentes a t ruhkb  az 
altalhnos forgalmi ad6 szempontjab61 kozcClu adomhynak, a thrsashgi ad6 
szempontjhb61 a vizikozrnii-szolgaltathst vCgzo vallalkoz~si, bevCtelszerzo 
tevCkenysCgCve1 osszefiiggo koltskgnek, rafordithsnak minosul. 

8. Atad6 kijelenti, hogy ~ t v e v o  felC sernmilyen igCnye, kovetelkse nincs, 4s igCnyt, 
kovetelkst a jovoben sem thasz t .  Atad6 kijelenti tovhbba, hogy tudomasa szerint az 
atadott Vizikozmiivek per-, teher- Cs igCnymentesek, illetve harmadik szemClynek nincs 
olyan joga, mely az ~ t v e v o  tulajdonszerzCsCt, tulajdonosi joggyakorlasht korlhtoznh vagy 
akadd yozna. 

9. Az Atad6 kijelenti, hogy a Vizikozmiivek lCtesitCsCve1, miiszaki parametereivel, 
engedClyezCsCve1 Cs uzemeltetCsCve1 kapcsolatosan birtokiiban volt okiratokat Cs 
dokumentumokat a Fovhosi Vivniivek Zrt.-nek Atadta, illetve az esetlegesen mCg 
birtokaban levo, illetve a vizikovniivek szhviteli ny i lvhn t~sava l  kapcsolatos 
okiratokat Cs dokumenturnokat jelen meghllapodb alhirasaval egyidejiileg ~ t v e v o  
rendelkezeskre bocsatja. Atad6 kijelenti, hogy a VizikGzmiivekhez kapcsol6d6 garanciilis 
jogait (szavatossig, j6tillBs, stb.) ~tvevore i t ruhka .  

Konyv szerinti 
Brtdk 

Atadhsra keriilo vizikozmu beruhhzis 

10. Atado kjjelenti, hogy amennyiben az ~ t v e v o  a Vizikozmiivek vonatkozasaban 
vizvezetksi szolgalmi jogot kiv6.n alapitani, az alapitashoz Cs annak ingatlan- 

nett6 
osszege 

elszholt ilt. 
forg. ad6 

brutt6 
osszege 



nyilvhtartasba tortCno bejegyzesehez tkritksmentesen hozzajhl ,  az ahhoz sziiksCges 
nyilatkozatokat megteszi, hozzajhlast megadja, ~tvevovel  egyiittmiikodik. 

Amennyiben Atad6 a Vizikozmiivekhez kapcsol6d6an harmadik szemCly ingatlanara 
vonatkoz6an szolgalmi jog bejegyzdse iranti tulajdonosi hozz6jjSrulassal rendelkezik, Ggy 
~ t a d 6  a tulajdonosi hozzij8rulSst jelen MegiillapodBs mellCkletekCnt csatolja. Atad6 kijelenti, 
hogy a szolgalmi jog ingatlan-nyilvantartiisba tortho bejegyzesi jogosultsiig6val nem kiviin 
Clni, illetve annak Atvevo iltali, Atvevo javhra tortCno bejegyzesihez visszavonhatatlanul 
hozzajarul. 

1 1. Atad6 kotelezi magat, hogy jelen Megallapodas 1. pontjaban rogzitett cC1 megval6sulha 
CrdekCben ~tvevovel  egyiittmiikodik, a sziikskges hozzajhlasokat megadja, 
nyilatkozatokat, intCzkedCseket megfelelo idoben - sajat dontCshozatali eljiirasbak 
megfeleloen - megteszi, taj Ckoztatasi Cs egyCb kotelezettsCgCnek eleget tesz. 

12. Felek rCszCrol kapcsolattarthra kijelolt szemklyek: 

~ t v e v o  rCszCro1: 
nCv, beoszths: DomokosnC dr. Burza Eszter oszthlyvezeto, VBrosiizemeltetCsi Fiioszthly 
postacim: 1052 Budapest, VBrosh6z u. 9- 1 1. 
telefon: 06- 1-327- 1437 

13. Atad6 kijelenti, hogy jelen Megallapodasban foglalt minden ra vonatkoz6, illetve altala 
kozolt adat Cs tCny a valosagnak megfelel. 

14. Felek a jelen Megallapodasb61 eredo Cs az azzal kapcsolatos valarnennyi vith kCrdCst 
bCkCs uton kisCrelnek meg rendezni. 

15. Amennyiben jelen Megdlapodh egyes rendelkezksei teljesen vagy reszben 
hat6lytalanok, semmisek vagy megthadhat6ak lennbnek, az nem Crinti a fennrnarad6 
rendelkezksek CrvCnyessCgCt, hat&lyossagat. A Felek jelen pont szerinti esetre 
kotelezettsdget vallalnak a Megallapodas 1. pontban foglalt, szhdCkolt jogi cC1 elCrCsCre 
alkalmas mbdosit6siira. 

16. Jelen megdlapodh kiziir6lag irasban m6dosithatb. 

17. A jelen megallapodasban nem szabalyozott kCrdCsekben a vizikozmii-szolgaltat8sr61 
sz616 20 1 1. Cvi CCIX. torvCny rendelkezCsei az irhyad6ak. 

18. Felek jelen megidlapodast Budapest Foviiros ~nkormhnyzata KozgyiilCsCnek Gazdasagi 
Bizottsaga 63/20 14. (02.1 1 .) sz. hatiirozata alapjh kotik meg. 

19. Jelen megallapodas alairhhak nap jh  1Cp hatalyba. Jelen Megallapodas nCgy szhozot t  
oldalbdl Cs hiirom mellCkletbol all, mely elvdaszthatatlan rCszCt kCpezi. 

Felek jelen Megallapodas minden oldalat elolvast&, Cs mint iigyleti akaratukkal mindenben 
egyezot jovAhagyblag irt& ala. 



........... Budapest,. Cv.. ............. .ho. .. ..nap 

............................................... s................................ 

~ t v e v o  Atad6 
kepviseleteben: 

Budapest Fovhros ~nkormhnyzata kCpviseletCben: 
Hutiray Gyula 
Gazdasagi Bizottsag elnoke 

PCnziigyi ellenjegyzkst vkgezte: 

......................................... 

Vero Tibor 

PCnziigyi Foosztdy vezetoje 

Jogilag ellenjegyzem: 

..................................... 

dr. Szeles Gabor jegyzo 

PCnziigyileg ellenjegyzem: 

........................................ 
Halmos I s t v h C  agazatvezeto 

MellCkletek: 
- 1. sz. mellCklet: Fovhrosi Vizmiivek Zrt. Cs ~ t a d 6  kozotti Miiszaki atadas-atvCteli 

j egyzokonyv 
- 2. sz. mellCklet: Teljes bekeriilksi CrtCket tartalmazo, Fovarosi Vizmiivek Zrt. altal 

j6vhhagyott ~rtekbontasi mellkklet 
- 3. sz. mellCklet (esetleges): Tulajdonosi hozzajhlas szolgalmi jog bejegyzCsChez 
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