
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Gazdasági Bizottság részére 

l9J számú előterjesztés 

a Fekete István Általános Iskola által használt területen 
mértékadó csapadék mérésére szolgáló műszer telepítéséhez szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Fővárosi Csatomázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.) az előterjesztés 
2. mellékletét képező kérelemben tulajdonosi hozzájárulást kér mértékadó csapadék 
vizsgálatához szükséges meromuszer telepítéséhez az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő, 42309/18 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Harmat u. 196-198. szám alatti 
ingatlanon, amelynek használója a Kőbányai Fekete István Általános Iskola. 

Az FCSM Zrt. által megküldött tájékoztató szerint a cég a mértékadó nagycsapadékok mérése 
és vizsgálata céljából több éve üzemeltet Budapest területén csapadékmérő hálózatot, amelyet 
most a Fekete István Általános Iskola által használt ingatlanra telepítette! bővítene. A telepítés 
előre elkészített állványzatorr lapostetőre vagy pedig egy már meglévő korláthoz rögzítve 
történhet. 

Előterjesztésem 3. melléklete a kérelmező által megküldött megállapodás tervezetea műszer 
telepítésével kapcsolatban. 

II. A végrehajtás feltétele 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében 
a rendelet hatálya alá tartozó vagyon tárgyainak tekintetében fennálló tulajdonosi pozícióból 
eredő jognyilatkozatokat-értékhatártól függetlenül- a Gazdasági Bizottság döntése alapján a 
polgármester írja alá. 

III. Hatásvizsgálat 

A mérőműszer telepítésével teljesebbé válik az FCSM Zrt. által a mértékadó nagycsapadékok 
mérése és vizsgálata céljából több éve Budapest területén üzemeltetett csapadékmérő hálózat. 
A Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda V árasüzemeltetési Csoportja műszaki szempontból 
nem emelt kifogást a telepítés ellen, azt támogatta. 



IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2o1 3. március 6. /aL 
'-- dr. Pap Sándor/(. 

égi szempontból ellenjegyzem: 

~ 
lSztián 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

... /2013. ( ...... ) határozata 
a Fekete István Általános Iskola által használt területen 

mértékadó csapadék mérésére szolgáló műszer telepítéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról 

l. A Gazdasági Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Csatomázási Művek Zrt. (1087 
Budapest, Asztalos Sándor utca 4., cégjegyzékszáma: 01-10-042418) mértékadó csapadék 
vizsgálatához szükséges mérőműszert telepítsen az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
lévő, 42309/18 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Harmat u. 196-198. szám alatti -a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola által használt - ingatlanon a Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Iroda V árasüzemeltetési Csoportjával egyeztetett helyre. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a csapadékmérő készülék kihelyezésével 
kapcsolatos megállapodást a Fővárosi Csatomázási Művek Zrt.-vel írja alá. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
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Szász József 

Feladó: 
Címzett: 
Elküldve: 
Melléklet: 
Tárgy: 

<kobph@kobanya. hu> 
"Szász József' <szaszjozsef@kobanya.hu> 
2013. január 28. 13:26 
csapadekmero.befogadasi.megallapodas.doc; telepites.2.jpg; telepites.1.1aposteto.jpg 
Fw: FCSM Zrt. - hozzájárulás kérésa csapadékmérő készülék kihelyezéséhez 

From: Bana Zsolt 
Sent: Monday, January 28, 2013 9:37 AM 
to: kobph@kobanva.hu 
Cc: fekete.iskola@qmail.com 

· Subject: FCSM Zrt. - hozzájárulás kérése csapadékmérő készülék kihelyezéséhez 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

A Fővárosi Csatornázás! Művek Zrt. a mértékadó nagycsapadékok mérése és vizsgálata céljából 

több éve üzemeltet csapadékmérő hálózatot Budapest területén. Ezt a rendszert most bővítjük, 

ebben kérjük segítségüket. Az Önök által üzemeltetett Fekete István Általános Iskola (1108 

Harmat u. 196-198.) elhelyezkedésemiatt ideális lenne csapadékmérő műszer kihelyezésére. 

A mérőink teljesen autonóm üzeműek ( energiaellátásuk napelemmel történik, a kommunikáció 

GMS hálózaton folyik), csak időszakos (évi pár alkalom) karbantartásuk szükséges. Telepítésük a 

csatolt képeken látható módon történik: 

l· lapostetőre az általunk készített állványzaton 

2- egy már meglévő korláthoz, antenn ához, póznához stb. rögzítve 

Kérjük szíves hozzájárulásukat a műszer iskolára történő kihelyezéséhez. 

Mellékletként csatolern a kihelyezéseknél használt formanyomtatványunkat 

Üdvözlettel, 
BanaZsolt 

térinformatikus 
Fávárosi Csatornázási Müvek Zrt. 
Ár- és Belvízvédelmi Osztály 
Tel.: 476-1829 

l. oldal, összesen: 4 

1 ' ~'V\ t~ Q:~Jvt ()JL

~u+t1e;\~ 

rn~e:ilékk;t. 

------------------ ······-----------f59.l!_~f1~L 

J 

2013.01.28. 



2. oldal, összesen: 4 
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4. oldal, összesen: 4 
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Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. 

Megállapodás 
Csapadékmérő készülék kihelyezésa tárgyában 

mely létrejött a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: 4554-224 Telefax: 4554-232 
Bank neve: Budapest Bank Nyrt. . 
Bankszámlaszám: 10102093-04853203-00000009 
Adóigazgatási szám: 10893850-2-44 
Cégjegyzékszám: 01-10-042418 
Kapcsolattartó személy (vagy személyek) neve, telefonszáma, e-mail címe: 

Rácz Tibor 06-30-331-64-04 raczt167@fcsm.hu 
SzijjZoltán 06-30-332-03-55 szijjz@fcsm.hu 
Bana Zsolt 06-1-476-1829 banazs@fcsm.hu 
mint Telepítő · 
és a 

Befogadó szervezet vagy magánszemély neve: 

Telepítés helye, postai címe (ha van): 

A készülék telepítési, rögzítési módjának pontos leírása: 

Kapcsolattartó személy (vagy személyek) neve, telefonszáma, e-mail címe: 
mint Befogadó 
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A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Ár- és Belvízvédelmi Osztálya (továbbiakban: FCSM ZrtJ ·· 
megköszönvén a szíves segítséget, a készülék számára helyet biztosító befogadóval a 
csapadékmérő kihelyezése tárgyában a következőkben állapodik meg: 

1. A befogadó anyagi ellenszolgáltatás nélkül helyet biztosít a csapadékmérő készülék 
számára. 

2. A befogadó igény esetén (karbantartás, a készülék cseréje, elszállítása), előzetes 
egyeztetés alapján biztosítja a hozzáférést a készülékhez a karbantartás végző FCSM Zrt. 
dolgozók számára. 

3. A befogadó önállóan nem szereli át vagy le a készüléket 
4. Amennyiben a készülék megrongálódását vagy éltűnését észleli,' a befogadó értesíti az 

FCSM Zrt. központi ügyeletét a 06-1-80-455-000-ás zöld számon. 
5. Az FCSM Zrt. · igény esetén napi bontású csapadék adatsort bocsájt a befogadó 

rendelkezésére. · 
6. A befogadán k~rése esetén az FCSM Zrt. egy héten belülelszállítja a készüléket 

Budapest, ....................... . 

Telepítő Befogadó 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Ár- és Belvízvédelmi Osztálya részéről 


