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Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

a Rákosvölgyi út 37-től a Rákosvölgyi út 40908/10 hrsz.-ig kiépített vízi közmű Fővárosi 
Önkormányzat részére történő átadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

· A Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága Elnöke megkereste a Kőbányai 
Önkormányzatot, hogy a tulajdonában lévő vízi közműveket az Önkormányzat és a Fővárosi 
Vízművek Zrt. közötti Ideiglenes Üzemeltetési Megállapodás alapján térítésmentesen adja át 
Budapest Fő város Önkormányzatának 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6. § (l) 
bekezdése szerint vízi közmű kizárólag az állam és a települési önkormányzat tulajdonába 
tartozhat. A Vksztv. 9. § (l) bekezdése értelmében a főváros közigazgatási területén lévő 
felhasználási helyek és azokat közvetlenül ellátó víziközmű-rendszer tekintetében Budapest 

. Főváros Önkormányzata az ellátásért felelős önkormányzat. 
A Vksztv. szabályozásával összhangban áll a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CL:XXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdés ll. pontja, amely 
szerint a fővárosi önkormányzat feladata távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, 
-kezelés és -ártalmatlanítás ( csatomaszolgáltatás ), hulladékgazdálkodás. 

2010. április 27-én készült Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Rákosvölgyi út 37-től a 
Rákosvölgyi út 40908/1 O hrsz.-ig tartó szakaszon készült csőhálózati munka átadásáról. A 
beruházás akkori tervezési (aktiválandó) értéke 2 442 OOO Ft volt. A beruházott szakasz a 
Fővárosi Önkormányzatnak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 
szabályozottak szerint a Fővárosi Önkormányzat cél- és címzett támogatásával jött létre. A 
törvény felhatalmazta a Fővárosi Közgyűlést, hogy a kerületek részére cél- és címzett 
támogatást nyújtson. Ez a támogatás a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2003. évi megosztásáról szóló 7/2003. (III. 
6.) Főv. Kgy. rendeletben került meghatározásra. A Közgyűlés e rendeletében meghatározza a 
fejlesztési célokat, és azt, hogy milyen feltételekkel juthatnak támogatáshoz adott cél 
megvalósítása érdekében az önkormányzatok. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi 
szeunyvízcsatorna-hálózat és ivóvíz-hálózat fejlesztésére vonatkozó megállapodás-tervezetet 
az 1256/2004. (IX. 16.) határozatával fogadta el, a Megállapodást 2005. június 28-án írta alá a 
Fővárosi Önkormányzat és a Kőbányai Önkormányzat képviselője. A Megállapodás tükrében 
a Főváros területén a Főváros a többségi tulajdonában lévő Fővárosi Vízművek Rt. útján 
biztosítja az egységes ivóvíz-szolgáltatást a Társasággal 1997-ben kötött Közüzemi 
Szolgáltatási Szerződés alapján. 

l 



A most átadásra kerülő Rákosvölgyi út 37. és a Rákosvölgyi út 40908/10 hrsz. közötti szakasz 
2013. június 30-án nyilvántartott könyv szerinti bruttó értéke 7 034 500 Ft. Az átadáskori 
érték a 2013. III. negyedév végéig elszámolt értékcsökkenéssei csökkentett értéken kerül majd 
meghatározásra. 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a Kőbányai Önkormányzatnál 2013. L 
negyedévében átfogó ellenőrzést végzett az önkormányzati vagyongazdálkodás 
szabályszerűségérőL 

Az ellenőrzésről készített jelentés "3.4. A térítés nélküli vagyon átadások és átvétel 
szabályszerűsége pontjában" kifogásolja, hogy a 2007. évet megelőzően a Fővárosi Vízművek 
Zrt. és a Fővárosi Csatomázási Művek Zrt. részére a vízi közmű törzsvagyon tulajdonba adása 
ellentétes volt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 10. § (l) bekezdésében 
foglaltakkal. Ezen állítás kivizsgálása folyamatban van. 

Az ÁSZ-vizsgálat megállapításainak végrehajtására készült "Intézkedési terv" a vizsgált 
időszakot megelőző térítésmentes vagyonátadások szabályszerűségének kivizsgálását 2014. 
szeptember 30-ig határozza meg. A korábbi vagyonátadással kapcsolatban egyeztetéseket 
végzünk a Budapest Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztállyal. A 
vizsgálat lezárását követően a Képviselő-testületet részletesen tájékoztatom annak 
eredményéről, illetve a szükséges intézkedésekről. 

II. Hatásvizsgálat 

A Mötv. értelmében a Fővárosi Önkormányzat feladata- többek között- a távhőszolgáltatás, 
ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás ( csatomaszolgáltatás ), 
hulladékgazdálkodás. 

A Rákosvölgyi út 37-től a Rákosvölgyi út 40908/10 hrsz.-ig tartó szakaszon készült 
csőhálózati munka Fővárosi Önkormányzat részére történő átadásával eleget teszünk azon 
jogszabályi előírásoknak. Az átadás lebonyolításával az érintett szakasz a számviteli 
rendszerből kivezetésre kerül. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. október )(3~ 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. ( ... )határozata 
a Rákosvölgyi út 37-től a Rákosvölgyi út 40908/10 hrsz.-ig kiépített vízi közmű Fővárosi 

Önkormányzat részére történő átadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 9. § (l) bekezdése alapján a Budapest X. 
kerület Rákosvölgyi utca 3 7. és Rákosvölgyi utca 40 908/l O hrsz. közötti szakaszon kiépített 
vízvezeték vízi közművet térítésmentesen a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába adja. 

2. A Képviselö-testület felkéri a polgármestert a megállapodás 1. melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására. 

Határidő: 

Felelős: 

2013. október 31. 
a fejlesztésért és külkapcsolatokért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Megállapodás 

Amely létrejött egyrészről 

név: ·•··············•··········•·······•··········•··········••••••••• 
székhelye: 

cégjegyzékszám 

adószám: 

•••..........•..•.........•............................••..••••••• 

.............•...•............................•.•.....••••••••••.• 

.............•••.......................................••••••••... 

KSH statisztikai számjel: 

képviseli: 

mint Átadó (a továbbiakban: Átadó), 

másrészről 

····•············•·•·••························•··••·•··•••······• 

••····•·••·•······••·····························••··•••••······•• 

Budapest Főváros Önkormányzata 
székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-ll. 
törzskönyvi azonosító szám: 735638 
adószám: 15735636-2-41 
KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 
képviseli: Hutiray Gyula, a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésétől átruházott 
hatáskörben eljáró Gazdasági Bizottság elnöke 
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 

(a továbbiakban együttesen: Felek) 

között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

L A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6. 
§ (l) bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat 
tulajdonába tartozhat. A Vksztv. 9. § (l) bekezdése alapján a Budapest főváros 

közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó 
víziközmű-rendszerre nézve Átvevőt illetik a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelős 
jogai és terhelik annak kötelezettségei. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodást a 
Vksztv. 79. § (2) bekezdése alapján, és annak érdekében kötik, hogy a Vksztv-ben 
foglaltaknak megfelelően rendezzék az Átadó tulajdonában lévő víziközművek tulajdoni 
helyzetét 

2. Felek rögzítik, hogy 2012. december 31-én és jelenleg is Átadó kizárólagos tulajdonát 
képezik a jelen Megállapodás L sz. mellékletét képező Ideiglenes Üzemeltetési 
Megállapodás Értékbontási mellékletében meghatározott víziközművek (a továbbiakban: 
Víziközművek). A Víziközműveket az Ideiglenes Üzemeltetési Megállapodás alapján a 
Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban: FV Zrt.) üzemelteti. 

3. Átadó térítésmentesen átruházza a 2. pontban meghatározott Víziközművek tulajdoni 
jogát Átvevőre, melyet Átvevő elfogad és tulajdonába vesz. 
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4. Felek megállapodnak, hogy külön birtokba adási eljárást nem folytatnak le. A 
Víziközművek vonatkozásában jelen Megállapodás aláírásának napjától az Átvevőt illetik 
a tulajdonos jogai, illetve terhelik kötelezettségei, Átvevő szedi azok hasznait, viseli az 
azokkal járó terheket és kárveszélyt. 

5. Felek megállapodnak, hogy a Víziközművek értékét az Átadó könyveiben nyilvántartott 
értékkel egyezően határozzák meg. 

Átadó kijelenti, hogy a Víziközműveket 1 

a.) könyveiben nem aktiválta, az a befejezetlen beruházási állományban van, 
könyveiben nyilvántartott értéke: 

Atadandó Kivitelezés Elszámolt Könyvszerinti 
viziközmü nettó elszámolt bruttó értékcsökkenés érték 
megnevezése összege ált.forg.adó összege 2013. 09. 

30-ig* 

*áfa vtsszaigénylési jogosultságától függően kérjük jelezni, hogy mely összeg után 
került elszámolásra értékcsökkenés 

b.)aktiválta, a könyveiben nyilvántartott értéke: 

Atadandó Kivitelezés Elszámolt Könyvszerinti 
viziközmü nettó elszámolt bruttó értékcsökkenés érték 
megnevezése összege ált.forg.adó összege 2013. 09. 30-

ig* 

*áfa vtsszmgénylést Jogosultságától függően kérjük Jelezm, hogy mely összeg után 
került elszámolásra értékcsökkenés 

6. Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő Víziközművek után általános forgalmi adót1 

a.) visszaigényelt 
b.) nem igényelt vissza, és ilyen igénylése nincs is folyamatban. 

7. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 79. § (4) bekezdése szerint a térítésmentes átruházás az 
általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a társasági adó 
szempontjából a víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási, bevételszerző 

tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül. 

1Tevékenysége jellegétől függően kérjük az a.) vagy a b.) pontokat kitölteni, illetve 
aláhúzni. 
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8. Átadó kijelenti, hogy Átvevő felé semmilyen igénye, követelése nincs, és igényt, 
követelést a jövőben sem támaszt. Átadó kijelenti továbbá, hogy az átadott 
Víziközművek per-, teher- és igénymentesek, illetve harmadik személynek nincs olyan 
joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását korlátozná vagy 
akadál yozná. 

9. Az Átadó kijelenti, hogy a Víziközművek létesítésével, műszaki paramétereivel, 
engedélyezésével és üzemeltetésével, és számviteli nyilvántartásával kapcsolatosan 
birtokában volt okiratokat és dokumentumokat az FV Zrt -nek átadta, illetve az 
esetlegesen még birtokában lévő okiratokat és dokumentumokat jelen megállapodás 
aláírásával egyidejűleg Átvevő rendelkezésére bocsátja. 

10. Átadó kijelenti, hogy amennyiben Átvevő a Víziközművek vonatkozásában 
vízvezetési szolgalmi jogot kíván alapítani, az alapításhoz és annak ingatlan
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez térítésmentesen hozzájárul, az ahhoz szükséges 
nyilatkozatokat megteszi, hozzájárulást megadja, Átvevővel együttműködik. 

ll. Átadó kötelezi magát, hogy jelen Megállapodás l. pontjában rögzített cél 
megvalósulása érdekében Átvevővel együttműködik, a szükséges hozzájárulásokat 
megadja, nyilatkozatokat, intézkedéseket megfelelő időben - saját döntéshozatali 
eljárásának megfelelően- megteszi, tájékoztatási és egyéb kötelezettségének eleget tesz. 

12. Átadó tudomásul veszi, hogy Átvevő az átvett Víziközműveket jelen Megállapodás 
létrejöttének időpontjában aktiválja, mint aktivált vagyont a vagyonrnérlegében 
megjeleníti. 

13. Átadó kijelenti, hogy jelen Megállapodásban foglalt minden rá vonatkozó, illetve 
általa közölt adat és tény a valóságnak megfelel. 

14. Felek a jelen Megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos valamennyi vitás kérdést 
békés úton kísérelnek meg rendezni. 

15. Amennyiben jelen Megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben 
hatálytalanok, semmisek vagy meglámadhatóak lennének, az nem érinti a fennmaradó 
rendelkezések érvényességét, hatályosságát A Felek jelen pont szerinti esetre 
kötelezettséget vállalnak a Megállapodás l. pontban foglalt, szándékolt jogi cél elérésére 
alkalmas módosítására. 

16. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható. 

17. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény rendelkezései az irányadóak. 

18. Jelen megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági 
Bizottsága a 790/2013.(09.24.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

19. Jelen megállap?dás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Megállapodás négy darab 
számozott oldalból és két darab mellékletből áll, melyek elválaszthatatlan részét képezik. 
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Felek jelen Megállapodás minden oldalát elolvasták, és mint ügyleti akaratukkal mindenben 
egyező t jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2013 ................ hó ..... nap 

................................................. 
Átvevő 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseletében: 
Hutiray Gyula 
Gazdasági Bizottság elnöke 

Láttam: 2013. 

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 2013. 

Verő Tibor 
Pénzügyi Főosztály vezetője 

Mellékletek: 

Á tad ó 
képviseletében: 

l. sz. melléklet: Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötött Ideiglenes Üzemeltetési 
Megállapodás és annak l. számú értékbontási melléklete 
2. sz. melléklet: aláírási címpéldány vagy aláírás minta 
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másrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Múködő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 
23-27., képviseli: Pálfi Imre igazgató, Csömyei Géza igazgató) továbbiakban: Üzemertelő között 
alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint. 

1. Előzmények 

Üzemeltetesbe adó a könyveiben szerepló víziközmü vagyont Budapest Főváros 
Önkormányzatának kívanja térítésmentesen átadni. 

Üzemeltető a viziközmü vagyon átadásat követően vagyonkezelési szerződést kíván kötni 
Budapest Főváros Önkormányzatával. 

Felek a vagyonkezelési szerződés megkötéséig is biztosítani kívánjak a viziközmü vagyon 
zavartalan üzemeltetését, ezért ideiglenes jelleggel jelen megállapodást kötik. 

2. A megállapodás tárgya 

A jelen megállapodás alapján az Üzemeltetésbe adó a tulajdonát képező víziközmü vagyont az 
Üzemelletönek üzemeltefésre átadja és Üzemeltető azt üzemeltetés céljából, ideiglenes jelleggel, 
átveszi. Jelen megállapodás hatálya alatt az Üzemeltetésbe adó tulajdonában levő 
víziközművagyon tekintetében az ívóvlz-szölgáltatást Üzemeltelő biztosítja. Felek megállapodnak 
abban, hogy jelen szerződés vonatkozásában felmerülő kifejezések értelmezése lekintetében 
elfogadják a Számvitelról szóló 2000. évi C. törvény, a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény, illetőleg a 3811995. {IV.5.) Karm. rendelet értelmező rendelkezéseit. 

A jelen szerződés aláírásával üzemeltetésre átvett viziközmü vagyon részletezését az 1. számú 
malléklet tartalmazza. 

3. Felek jogai és kötelezettségei 

3. 1. Üzemeltetésbe adó szavatolja, hogy a jelen megállapodás alapján átadott víziközmüvagyon 
kizárólagos tulajdonát képezi. 

3.2 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező víziközművekkel 
összefüggésben szQkségszerüen felmerülő hibaelhárítási munkálatokat az Üzemeltető köteles 
elvégezni. Üzemeltetésbe adó a Kivitelező garanciális kötelezettségét az Üzemeltető részére 
engedményezi és erről a Kivitelezőt értesiti. 

3.3. Üzemeltető a Megállapodás időtartama alaH kizárólagosan ·jogosult a jelen szerződés tárgyát 
· képező viziközmüvek birtoklására, használatára és hasznainak szedésére. Üzemeltetőt terhelik 
az ezzel kapcsolatos költségek továbbá az üzemeltetéssei járó minden teher és felelősség a 

szrngátmmru ~~. ~ely a szolg~lal~ höál iiii\\ ~~~\~\~ j!!l~u, ·.' 
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3.4 Üzemeltető kijelenti, hogy az üzemelletésre átadott viziközmúvek működtetéséhez, 
üzemeltetéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik és megfelel a víziközművek üzemeltetési 
követelményeire vonatkozó előírásoknak. 

3.5. Üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy az üzemeltetésre 'átvett vízikőzművek rendeltetésszerű 
működtetésével biztositja az abba bekapcsolt Fogyaszták ivóvíz ellátását. Üzemeltető a vízjogi 
üzemeltetési engedélyben és a vonatkozó jogszabályi elölrásokban rögzitetteknek megfelelöen 
vállalja és biztosítja a víziközmüvek napi üzemeltetését, fenntartását, karbantartását és a hibák 
elháritását, gondoskodik a szolgáltatási díjak beszedéséről. 

3.6. Üzemeltető jogosult az általa végzett víziközmű-szolgáltatás ellenértékeként az azt 
igénybevevő Fogyasítóktól szolgáltatási díjat szedni és a szolgáltatási díjak beszedésére 
megallapitott jogi eszközök igénybevételére is jogosult. 

3.7. Üzemeltető köteles a részére jelen Megállapodással üzemeltetésre átadoH vagyontárgyak 
állagát megóvni, azok rendeltetésszerO használatát biztositani. 

3.8. Üzemeltetésbe adó az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakban bekövetkező káresemények 
Jniatt kapott kártéritést köteles a vagyontárgyak helyreállításaraJorditani. Amennyiben .a kapott 
kártérítés a helyreállításra nem elegendő, akkor a helyreállitásról a felek külön megállapodást 
kötnek. 

3.9. A vagyontárgyak üzemeltetése során harmadik személynek okozott károkért Üzemeltető felel, 
ezen esetekre megfelelő felelősségbiztosítással köteles rendelkezni. 

3.1 O Felek jelen Megállapodást határozatlan idótartamra, legkésöbb Budapest Főváros 
Önkonnányzata és Üzemeltető közötti vagyonkezelési szerzödés aláírásáig kötik. A 
vagyonkezelési szerződés hatályba lépésével az 1. sz. mellékletben tételesen felsorolt 
ViZJ.ko- u FN , · o.. k · t t 1 ·d áb L- -, ( )/JJ.t/. /d o<n k It - k' zmu vagyon a avarosi n ormanyza u aJ on a ~~.eru a z ..... r ... : .... :. e musza 1 

átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint. 

A vagyonkezelési szerződés aláírását Üzemeltető köteles jelenteni Üzemeltetés be adó felé. 

3.11. Felek megállapodnak, hogy a 3.10. pontban meghatározott vagyonkezelési szerződés 
megkötését megelőzően a kizárólag a jelen megállapodás bármely fél általi olyan súlyos 
megszegésére alapozott rendkívüli, azonnali hatályú felmondással szüntethető meg, amely 
súlyos szerz6désszegés a további együttműködést, illetőleg szerzödés · szarinti teljesítést 
lehetetlenné teszi. 

3.12. Felek a követkazó személyeket jelölik ki kapcsolattartónak: 

Üzemeltetésbeadó képviselője: 

· . _:.. · htOilVIOD 4ttDJ 
nev. ········~~{'(;~"·d{~ .... _ ............. . 
beosztás: ·~::7(~"~ .... 9n .. ···t·iV'"T''"'')J 
eim, telefon: ... ".~ .. ; .... l., ... ':-<:;i.\«.\.\. kd... ... . 
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Üzemeltető képviselője: 

név: 

beosztás: 

Üzemeltetéssei kapcsolatban: 

Hornyák Rudolf 

HÜOov. 

Megállapodással kapcsolatban: 

Horváth Gábor 

MSZOov. 

elm, telefon: 1134 Budapest, Váci út 23-27., 465-2400 

3.13. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1995. évi LVII. tv., a 38/1995. (IV.5.) 
Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv, és az e törvények által felhívott jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 

3. 14. Felek elismerik, hogy a tárgyí csövezetékkel kapcsolatos eddig aláirt eltéró (pl. üzemeltetői 
tulajdonba vételre vonatkozó) megállapilások érvénytelenek. 

Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást, annak átotvasását és értelmezését követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezöt, aláírásra jogosult képviselöjük állal helybenhagyólag írták alá 

Melléklet: 

1. sz.: Atadolt vízikőzmű vagyonról szóló értékbontási melléklet. 

Budapest, 20/..1 ..... /?.~ .. ~.t:. 
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Értékbontási melléklet 

A 2oo!..1 .. év ........ A.O ........ hó .. Q.~ ..... napján készült müszaki 

~::;:::::A~?. ... ker .• ~~~: . ~~u~i ~ófektetés 
átadás-átvételi 

A teljes tárgyi építmény az alábbi szakaszokra bontható az átmérő, az anyag, illetve a zóna 
függvényében: W( 
1
." .. ~jpt~~rt~!. ~··t!O··I!~.C.~ ... 0..o ... .-tM.~~ ...• :!J'./ .. I§&. ... Ag 

NA ....... :····mm .. ll.\ •. ~ ••..• anyagun;,··~··qcr~ 
Bekerül és l érték: .......................... ...!1 ... .o ... r. ................ Ft 

2 ...................... zóna 
................... ~·:-:-:· ............... utca ................ ,. ..................... -tól. ...................................... -ig 
NA ............... mm ............... anyag ú ................. .fm 
BekerOiési érték: ......................................................... Ft 

--
3 ........................ z6na ......................... -=~·~ ......... utca ........................................ -tól. ..................................... -ig 
NA ............... mm ............... anyagú ................. .fm 
Be kerülési érték: ......................................................... Ft 

összesen: Be kerülési értéke: .............. ~!.~-·~~.~?:?.((., ........... Ft 

~~~~~~~~~~:r~ t~.~~~-~~~.~ -~-~~~~~-t-~~-~~~-~~~~~~~~~ .. Ft 

A teljes tárgyi épilményböl abekötések bakerülési értéke: ............. ~ .............. Ft 

* csak idegen beruházás esetén 

K:Ol/2004.06. 

F 'városi Vízmüvek Z Rt. 
megbízottja 


