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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. március 10-i ülésére 

 
Tárgy:                              Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült víziközmű-vagyon térítésmentes  
                                               átadására a Fővárosi Önkormányzat részére 
 

Előterjesztő:                          Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató, FEV  
                                                IX. Zrt.     
 
Készítette:                         FEV IX. Zrt. 
  

Előzetesen tárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/F. § (4) 

bekezdése alapján Budapest főváros közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és az azokat 

közvetlenül ellátó víziközműre nézve az ellátásért felelős feladatait a fővárosban a fővárosi 

önkormányzat látja el.  A Vksztv. 5/F. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ellátásra felelős kötelezettsége 

a víziközművek tulajdonjogának megszerzése. 

 

A Bakáts tér és csatlakozó utcák felszíni rendezése beruházás részeként a Bakáts tér és a Bakáts utca 

vízhálózata is korszerűsítésre került. A megépült vízhálózat tulajdonjogát a Vksztv. fentiekben 

hivatkozott rendelkezése alapján Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának térítésmentesen 

a Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős tulajdonába szükséges adni, amelyre a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése a) pontja, valamint a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 5. § (7) bekezdése biztosít lehetőséget. A Fővárosi 

Vízművek Zrt. a beruházást már 2021. októberében átvette, a műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyve jelen 

előterjesztés 1. számú mellékletének 2. számú melléklete. 

 

A beruházási költségeknek megfelelően a tulajdon átadás-átvétele befejezetlen beruházásként 

56.102.205,- Ft könyv szerinti értéken történne. A Fővárosi Önkormányzat tárgyi vízhálózat jogát per, 

teher-, és igénymentesen szerzi meg.  A vízhálózati vagyon térítésmentes átadás-átvételének szabályait 

és feltételeit az 1. melléklet szerinti megállapodás-tervezet tartalmazza. A megállapodás-tervezetet a 

Fővárosi Közgyűlés várhatóan a 2022. márciusi ülésén fogja tárgyalni. A Fővárosi Önkormányzat és az 

ívóvíz szolgáltatását, biztosítását végző Fővárosi Vízművek Zrt. között hatályban lévő Bérleti és 

Üzemeltetési (Keret)Szerződés alapján a Fővárosi Önkormányzat a tárgyi vízhálózati szakaszokat a 

tulajdonba vételt követően a Fővárosi Vízművek Zrt. részére üzemeltetésre át fogja adni. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontja szerint 

a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 

108. § szerinti ingyenes átruházására vonatkozó döntés, amely ezen törvény 50. §-a értelmében 

minősített többséget igényel. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata közötti Megállapodás megkötésében, az annak mellékletében foglalt IX. 

kerület Bakáts téren elkészült vízi közmű hálózat befejezetlen eszközként történő térítésmentes átadás-

átvétel tárgyában szíveskedjen dönteni.  

 

Budapest, 2022. március 3.     

 

 

                                                     Baranyi Krisztina 

                                                      polgármester megbízásából 

                                                    Pataki Márton s.k. 

                                                                                          vezérigazgató, FEV IX. Zrt. 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Megállapodás víziközművek tulajdonjogának átruházásáról (tervezet)  

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. 

pontjában meghatározott ivóvíz ellátás biztosítása közfeladat ellátásának elősegítése érdekében 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, nettó 

56.102.205,- Ft összértékben létesített – a 2022. számú előterjesztés mellékletét képező megállapodás 

szerinti – vagyonelemeket ingyenesen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába adja, és 

felhatalmazza a polgármestert a Fővárosi Önkormányzattal kötendő, víziközművek tulajdonjogának 

átruházásáról szóló – a 2022. számú előterjesztés mellékletét képező – megállapodás aláírására, valamint 

a megállapodásban foglaltak teljes körű végrehajtására. 

 

 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2022. március 31.  

 

 


