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Tisztelt Kkpvisel6-testulet! 

Keruletunkben befejezodott a COL 4 elnevezesu szennyviz-csatorna 
halozat megvalositasa. Ez a beruhazas tartalmazta a Harosi terulet 
csatornazasat is. igy allhatott el6 az a helyzet, hogy a teruleten szenny- 
vizcsatorna talalhato, de vezetekes ivo vizellatas nem. 
Erlnek a problemanak a megoldasa celjabol, valarrlint az ott el6 
ingatlantulajdonosok elet minosegegenek javitasanak erdekeben a 
Harosi terulet vizellatas szempontjab61 felmeresre kerult. Ennek alapjan 
az alabbi utcakban, utcaszakaszokon nincs vezetekes vizellatas: 

H6rosi terulet: 

1, Csepeli irt (Lampas utca - Almafa utca szakaszhatar kozott) 
kb.: 1.700 fm gerincvezetek 26 db ingallan 

2, Fugefa utca (Csepeli irt- Fugefa utca vege szakaszhatar kozott) 
kb.: 550 fm gerincvezetek 24 db ingatIan 

3, Vizmu utca ( 1 1 .  Rakoczi F. irt - Vizmfi utca vege szakaszhatar kozott) 
kb.: 400 fm gerincvezetek 18 db ingatlan 

4, Szederfa utca (Cseresznyefa utca- Almafa utca szakaszhatar kozott) 
kb.: 400 fm gerincvezetek 31 db ingatlan 

5, Meggyfa utca (Meggyfa u.41.- Meggyfa u. vege szakaszhatar kozott) 
kb.: 200 fm gerincvezetek 10 db ingatlan 

6, Almafa utca ( 1 1 .  Rakoczi F. irt - Csepeli irt szakaszhatar kozott) 
kb.: 980 fm gerincvezetek 63 db ingatlan 

A felsorolt utcakban a kivitelezesi munkak megkezdesenek feltetele az 
engedelyes tervek es a vizjogi letesitesi engedelyek meglete. 

V6rhat6 tervezksi koltskg: 
netto 6.900 eFt+  fa = brutto 8.763 eFt 

V6rhat6 tervezksi hat6ridd (vizjogi engedelyes tervek meglete): 
Tervezoi szerzodes alairast koveto hat honap 



Tanulmbnyterv a H6rosi utc6k vizell6t6s6ra vonatkozban 

A Fovarosi Vizmuvek Zrt.-vel folytatott elozetes targyalasok szerint a 
Harosi terulet legnagyobb reszet a II. Rakoczi Ferenc ljton meglevo 
vizvezetekrol lehet ellatni, illetve amelyik utcaban mar van vezetekes viz 
az is errol a gerincvezetekrol kapja a betaplalast. 
Tekintettel arra, hogy ez a vezetek igy rendkivul terheltte valik - a 
kiepitett vezetek hossz, illetve a tuziviz - rendszer, tfizcsapok telepitese 
miatt - indokolt lenne elso lepeskent egy tanulmanytervet kesziteni az 
egesz teruletre vonatkozoan. Ezt megoldast a Fdvarosi Vizmuvek Zrt. is 
tamogatja. 
Ez a terv meghatarozna- Fovarosi Vizmuvek Zrt. szabalyait, eloirasait 
figyelembe veve- a biztonsagos uzemmodhoz szukseges vezetek 
atmeroit is. 

Tanulm6nyterv v6rhatb tervezisi koltsige: 
netto 1.500 eFt+   fa= brutto 1.905 eFt 

Tanulm6nyterv v6rhatb tervezisi hat61rideje: 
Tervezoi szerzodes alairasat kovet6 harom honap 

DunadGI6 utca , i s  Barcs t i r  vizell6t6sa 

A Harosi teruleten kivul ket helyen kerik az ingatlantulajdonosok 
onkormanyzatunk segitseget ivovizvezetek problemajuk megoldasanak 
celjabol: 

1, DunadGI6 utca (Halasztelek u. - Szigetbecse u. szakaszhatar kozott) 
kb.: 220 fm gerincvezetek 1 1  db ingatlan 

2, Barcs t i r  
6 db bekoto vezetek 

A DunadGI6 utc6ban (Halasztelek u.- Szigetbecse u. szakaszhatar kozott) 
az ingatlantulajdonosok jeler~leg szolgalrr~i ljtori ellatottak. Ezek a 
vizvezetekek muszakilag eloregedtek.(csbtoresek) 
Megoldast jelentene szamukra a szolgalmi O t  helyett a kozteruleten 
megvalositani egy l j j  gerincvezeteket. 



A kivitelezes a vizjogi Ietesitesi tervdokumentacio meglete utan 
kezdodhet meg. 

V6rhat6 tervez6si kolts6g: 
netto 500 eFt  f fa= brutto 635 eFt 

V6rhat6 tervez6si hat6ride:[vizjogi letesitesi engedelyes terv meglete) 
Tervezoi szerzodes alairasat kovet6 hat honap 

Barcs-t6r lakoi jelenleg ivoviz tekinteteben szinten szolgalmi ljton 
ellatottak. A telken beluli vezetekek eloregedtek. (csotores) Az 
ingatlanok elott a kozteruleten (park010 resz) talalhato egy 
gerincvezetek, amely kb. 25-30 fm -re van az ingatlanoktol. Erre a 
gerincvezetekre racsatlakozva, bekotovezetekek kiepitesevel ki lehet 
valtani a jelenleg meglevo szolgalmi jogos allapotot. A 
bekotbvezetekek koltsege az atlagosnal Ienyegesen nagyobb hossz 
miatt az elozetes kalkulaciok szerint kb.: 500 eFt Iingatlan. 
A bekotbvezetekeket a Fovarosi Vizmcvek Zrt. epiti meg, es 6k is 
kalkulaljak ki annak pontos bekerulesi koltseget az ingatlan tulajdonosok 
igen~einek~megrendeleseinek beerkezeset kovetoen. 
Az utcai gerincvezetekrol a bekotbvezetekek megvalositasa az 
ingatlantulajdonosok feladata. Ebben az esetben azonban az 
atlagost01 (3-6 m) eltero helyett(25-30 meter a kiepitendo vezetekhossz. 
Az ingatlan tulajdonosok szamara nagy segitseget jelent a bekerulesi 
koltseg 50%-anak onkormanyzati vallalasa. 

(24. 
Budapest, 201 4. november #. 

Borb6ly L6n6rd 
polgarmester 



1 .sz6mli Hat6rozati iavaslat: 

A Budapest XXI. Kerulet Csepel bnkormanyzata KepviselB-testulete 6gy 
dont, hogy a Harosi teruleten a Csepeli 6t, Fugefa utca, Vizml3 utca, 
Szederfa utca, Meggyfa utca, Almafa utca vizvezetek megvalositasara 
vonatkozo tanulmanyterv elkesziteset tamogatja es a megvalositashoz 
szukseges 1.905 eFt osszeget biztositja az 201 4. evi koltsegvetes 2/a. 
szamlj melleklete 3926. sorszamlj Felhalmozasi celtartalek eszaki 
bevetelbe1 eleiranyzat terhere. 

Felelo"~: Borb6ly LCnbrd polgarmester 
VCgrehajtbs6rt felelo"~: Werner Pbter Csepeli Varosgazda 

Kozhasznlj Nonprofit Zrt. vezerigazgato 
Halmos Istv6nne agazatvezete 

Hatbrido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 5.aprilis 31. 

A haturozati javaslat elfogadasuhoz a Kepvisel6-testulet mindsitett 
tobbsegu" tumogato szavazata szukseges. 

2. szbmir Hatbrozati javaslat 

A Budapest XXI. kerulet Csepel bnkormanyzata Kepvisele-testulete ljgy 
dont, hogy a Harosi teruleten a Csepeli ljt, Fijgefa utca, Vizmfi utca, 
Szederfa utca, Meggyfa utca, Almafa utca vizvezetekek vizjogi 
engedelyes terv elkesziteset tamogatja es a megvalositashoz szukseges 
8.763 eFt osszeget biztositja a 2014. evi koltsegvetes 2/a. szamlj 
melleklete 3926. sorszam6 Felhalmozasi celtartalek eszaki bevetelbe1 
eleiranyzat terhere. 

Felel6s: Borbhly LCnbrd polgarmester 
Vhgrehajtbshrt felelo"~: Werner P6ter Csepeli Varosgazda 

Kozhasznlj Nonprofit Zrt. vezerigazgato 
Halmos Istv6nne agazatvezete 

Hatbrido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 5. jljlius 31 . 

A haturozati javaslat elfogad6suhoz a KepviselB-testulet mindsitett 
tobbsegu" tumogato szavazata szukseges. 



3. szamir Hatarozati javaslat 

A Budapest XXI. kerulet Csepel dnkormanyzata KepviselB-testulete ljgy 
dont, hogy a Dunadfile utca (Halasztelek u.- Szigetbecse u.) kozteruleti 
ivoviz gerincvezetek vizjogi engedelyes terv elkesziteset tamogatja es a 
megvalositashoz szukseges 635 eFt osszeget biztositja a 2014. evi 
koltsegvetes 2/a. szamlj melleklete 3926. sorszamlj Felhalmozasi 
celtartalek eszaki bevetelbol eleiranyzat terhere. 

Felel6s: Borbkly L6n6rd polgarmester 
Vkgrehajthskrt felel6s: Werner P6ter Csepeli Varosgazda 

Kozhasznlj Nonprofit Zrt. vezerigazgato 
Halmos Istv6nn6 agazatvezete 

Hat6rido elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 5. jljlius 31. 

A hatarozati javaslat elfogadasahoz a Kepvisel6-testulet min6sitett 
tobbsegu" tamogato szavazata szukseges. 

4. sz6mir Hat6rozati javaslat 

A Budapest XXI. Kerulet Csepel dnkormanyzata Kepviselb-testulete ljgy 
dont, hogy a Barcs ter lakoi szamara az ivoviz bekotevezetekek 
megvalositasi koltsegeinek 50%-at vallalja, ingatlanonkent maximum 
250 eFt osszeg mertekig. A hat ingatlan maxinialis tamogatasanak 
osszeget 1.500 eFt -ot biztosltja a 201 4.evi koltsegvetes 2/a. szamlj 
melleklete 3926. sorszamlj Felhalmozasi celtartalek eszaki bevetelbe1 
eleiranyzat terhere. 

Felel6s: Borb6ly L6n6rd polgarmester 
V6grehajt6sbrt felel6s: Werner P6ter Csepeli Varosgazda 

Kozhasznlj Nonprofit Zrt. vezerigazgato 
Halmos Istv6nne agazatvezete 

elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 5. jljlius 31 . 

A hatarozati javaslat elfogadasahoz a Kepviseld-testulet min6sitett 
tobbsegu" tamoga to szavazata szukseges. 
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