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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~· számú előterjesztés 

a Budapest X., Kistorony park közcsatorna hálózat tulajdonjogának átruházásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában készült el a Budapest X., Kistorony park 
szenny- és csapadékvíz elvezetése. 

A közcsatorna bekerülési költsége nettó 5 664 780 Ft volt. 

Ahhoz, hogy az elkészült közmű a közcsatorna részévé váljék, annak üzemeltetéséről, 
javításáról a későbbiek során a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. gondoskodjék, döntést kell 
hozni az új csatornaszakasz tulajdonjogának térítésmenetes átadásáról a Fővárosi 
Önkormányzat részére. 

Az átadásról szóló, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által küldött levél előterjesztésem 2. 
melléklete. 

II. Hatásvizsgálat 

A csatornaszakasz tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat részére történő átadása annak 
szakszerű üzemeltetését és szükség szerinti javítását biztosítja. 

III. A döntés feltétele 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében az 
önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, illetve átruházásáról a 
Tulajdonosi Bizottság előzetes véleménye alapján a Képviselő-testület dönt. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. február ll. 

;/Af1 
dr.~~p Jandor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
l 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. (... . .. ) határozata 
a Budapest X., Kistorony park közcsatorna hálózat tulajdonjogának átruházásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Kistorony park közcsatorna hálózat tulajdonjogát térítésmentesen átruházza a Fővárosi 
Önkormányzatra. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 



i>; . 13 ft--{~ 27C6 (.tO/!, ~IAÍ.(I},~. 
KŐBÁNYAI VAGYONKEZEra·· -T. 

Budapest Főváros X.kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Dr.Pap Sándor 
Alpolgármester részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 
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Tárgy: Kistorony park közcsatorna 
tulajdonjogának rendezése 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában készült el az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében szereplő Feltámadt Krisztus templom szenny- és csapadékvíz elvezetése, a 
2012. január 30-án kelt KTVF: 7071-1/2012 számú vízjogi engedély alapján. 
A megvalósítás során a Pongrácz úti vegyes rendszerű gyűjtőcsatornába csatlakoztatva a 
Kistorony park területén csatorna gerincvezeték és bekötővezetékek épültek ki, melyek 
együttes hossza 118 fm. A csővezeték fektetés mellett 4 db új víznyelő és 6 db tisztítóakna 
került elhelyezésre. Az elkészült csatornát az FCSM Zrt. - ipari kamerás vizsgálata után -
L osztályú minőségben üzemelterésre alkalmasnak minősítette. 
Ahhoz, hogy az elkészült csatorna szakasz a közcsatorna része legyen, s így üzemeltetéséről, 
esetleges javításáról az FCSM Zrt. gondoskodjon, döntést kell hozni az új csatorna szakasz 
tulajdonjogának átadásáról a Budapest Főváros Önkormányzat részére. 
Az átadásra kerülő érték nettó összege: 5 664 780.- Ft. 

Kérem Alpolgármester urat, hogy a tulajdonjog rendezése érdekében szükséges 
intézkedéseket szíveskedjen megtenni. 

Budapest, 2013.január 16. 

Üdvözlettel: 

Melléklet: Helyszínrajz 
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