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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest IX. kerület Gyáli út volt MÁV lakótelep, a Gyáli út – Péceli u. – Szerelvény köz
– Zombori u. által határolt területen lévő ingatlanok ( a továbbiakban: terület) vízellátását
jelenleg a Gyáli útról DN 100 vízbekötésen (ivóvíz-szolgáltatási pont) keresztül egy részben
ismeretlen nyomvonalú, méretű, anyagú és állapotú belső hálózat látja el. A területen lévő
belső hálózaton a MÁV Zrt. jelenleg köztes szolgáltatói tevékenységet folytat szerződéses
jogviszony alapján, melyre egyébként a MÁV Zrt.-t jogszabályi rendelkezés nem kötelezi.
A MÁV Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt. és az Önkormányzat ( a továbbiakban: Felek) között
lefolytatott szakmai egyeztetések szerint a felek együttműködnek a terület közvetlenül a
Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózatról történő vízellátásával kapcsolatos
beruházás ( a továbbiakban: beruházás) közös megvalósítása érdekében.
A beruházás arra irányul, hogy a terület ingatlanjainak – a Vízművek által üzemeltetett
közüzemi ivóvíz-hálózatról történő – önálló vízbekötéséhez új törzshálózat (242 fm D 160
KPE és 1007 fm D 110 KPE közterületi elosztóvezeték és bekötővezeték a szabályosan
kialakított mérőhelyig) kerüljön kiépítésre.
A beruházás megvalósítására irányuló építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárást a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 29.§ (2) bekezdése alapján a felek
közösen valósítják meg oly módon, hogy maguk közül meghatalmazzák a Vízművek Zrt-t. a
közös közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az annak eredményeképpen megkötendő
szerződés felek képviseletében történő aláírására.
A beruházás – beleértve az előkészítés költségeit is (tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzési
eljárás költsége, projektirányítás) – tervezett összköltsége nettó 77.000 e Ft, melynek
megfizetésére a 1/3 arányban kerül sor a felek között.
A terület ingatlanjai tekintetében a belső ivóvíz-hálózat ki- vagy átépítése nem képezi a
beruházás részét. Ezen munkálatok elvégzéséről az Önkormányzat (az Ingatlan-használókkal,
illetve –tulajdonosokkal együttműködve) maga gondoskodik, oly módon, hogy a törzshálózat
kiépítése és az egyes önálló bekötések kivitelezése egy időben valósuljon meg. Ennek
érdekében az Önkormányzat az előkészületeket megtette.

A beruházás költségének Önkormányzatra eső részének, valamint a belső ivóvíz-hálózat
építésének költségének fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az „5039 Máv
lakótelep víz közmű hálózat kiépítése, tervezése” soron lévő előirányzat biztosítja.
A megvalósult beruházás a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül, annak üzemeltetéséről a Fővárosi Vízművek Zrt.
fog gondoskodni.
A beruházás megvalósításának, a közös közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendelkezéseit a
jelen előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2017. december 14.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1) a „MÁV lakótelep” Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózatról
történő vízellátásával kapcsolatos beruházást az Önkormányzat a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 29.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján közös
ajánlatkérésben valósítja meg a MÁV Zrt-vel és a Fővárosi Vízművek Zrt-vel úgy,
hogy meghatalmazást ad a Fővárosi Vízművek Zrt. részére a közbeszerzési eljárás
eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés Önkormányzat
képviselőjekénti aláírására, valamint felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési
eljárásban szükséges nyilatkozatok, intézkedések megtételére;
Határidő: a közbeszerzési eljárás lezárása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2) jóváhagyja a …/2017. számú előterjesztés mellékletét képező együttműködési
megállapodás tervezetét és felhatalmazza a Polgármestert a végleges megállapodás
aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

