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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~g . számú előterjesztés 

a 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő pincerendszer búvártevékenység céljára történő 
ingyenes használatba adásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a tulajdonában álló 41446 hrsz.-ú, 
S l területet annak későbbi, fejlesztési célú hasznosításáig bérbeadással hasznosítja. 

A pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának 2014. évi díjszabásáról a Képviselő-testület 
573/2013 (XII. 12.) határozatával döntött, amely határozat a 2014 januári képviselő-testületi 
ülésen elfogadásra kerülő módosítás alapján búvártevékenységre vonatkozó tarifával egészül 
ki. 

A Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatósága (1101 Budapest, 
Kerepesi út 47-49.) kérelmezte, hogy az Önkormányzat az Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat 
Búvár Csoportja részére az S l terület alatti pincerendszerben havonta három alkalommal -
előre egyeztetett időpontban és önálló szervezésben - engedélyezze a merüléseket. 
Indokalásuk szerint a tervezett gyakoriómerülések nagyban elősegíthetik búvárfeladataik 
hatékony és balesetmentes végrehajtását (2. melléklet). 

A pincerendszer vízzel elöntött részét az Önkormányzat búvártevékenység céljára jelenleg is 
hasznosítja, két céggel van határozott idejű bérleti szerződése. 

A búvártevékenységet a bérlők Merülési Szabályzat alapján végezhetik. 

Az Igazgatóság kérelmezte, hogy a havonta 3 alkalommal tervezett merülési lehetőséget az 
Önkormányzat ingyenesen biztosítsa a részükre. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 25. § (l) bekezdése alapján az ingatlan közfeladat ellátása céljából, a 
közfeladat ellátásához szükséges mértékben történő ingyenes használatba adásáról a 
Képviselő-testület dönthet. 

II. Hatásvizsgálat 

A búvártevékenységre vonatkozó tarifa bérbeadás esetén a 2013. évben merülő búváronként 
l 600 Ft + Áfa/fő volt. 

A Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálatának Búvár Csoportja a közösség érdekében 
végzett tevékenységének hatékonyságjavítása miatt szeretné a pincerendszert búvárkodás 
céljára, alkalmanként használatba venni. 



A végcélt tekintve a közösség érdekében végzett tevékenységre való tekintettel javasolom, 
hogy a Képviselő-testület engedélyezze a Készenléti Rendőrség Személy- és 
Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat Búvár Csoportja részére a pincerendszer 
vízzel elöntött részeinek búvártevékenység céljára történő, ingyenes használatát havonta 3 
alkalommal. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. január)~ 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2014. ( ... ... )határozata 
a 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő pincerendszer búvártevékenység céljára történő 

ingyenes használatba adásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a 
Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat Búvár 
Csoportja (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) részére, hogy a Budapest X. kerület, 41446 
hrsz.-ú, S l terület alatt lévő pincerendszert (helyrajzi szám: 41446) búvártevékenység céljára 
havi 3 alkalommal, ingyenesen használja 2014. február l-jétől kezdődően határozatlan 
időtartamra, 3 hónapos felmondási idő kikötéséveL 

2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a használatra vonatkozó 
keretszerződést a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságával kösse 
meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. január 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Szabó László úrnak, 
KőbánfS'i Vagyonkezelö Zrt. 
vedrigazgató 

Budapest 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Készenléti Rendörség Személy- és Objektumvédelmi 
Igazgatóság Tűzszerész Srolgalat Búvár Csoport részére, a Kőbányai Barlangrendszerben havonta 3 
alkalommal - elöre egyeztetett időpontban és önálló szervezésben - merüléseket térítésmentesen 
engedélyezni sziveslcedjék. 
A tervezett barlangi gyakorlómerOlések nagyban elősegíthetik búvárfeladataink hatékony és 
balesetmentes végrehajtását. 

Tisztelt Vezérigazgató Úr, segitségét és támogatását köszönöml 

Budapest, 2014. január 9. 


