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Javaslat a Példamutató közvécék
Budapesten projekt keretén belül nyilvános
illemhelyek létesítése a BKM Nonprofit Zrt.vel kötendő megvalósítási megállapodás
elfogadására

Előterjesztés
a F őv ár os i K ö zgy ű lés r és zé r e
Tisztelt Közgyűlés!
Budapest városvezetése elkötelezett a nyitott döntéshozatal és a lakosság minél nagyobb fokú bevonása,
aktiválása mellett. Ez azt jelenti, hogy a városvezetés a fontos kérdésekben nem akar az emberek
megkérdezése, véleményeik, céljaik, elvárásaik megismerése nélkül dönteni. A közösségi költségvetés ezért
2020. évi elindítását követően minden évben elérhető lesz a város lakói számára.
A közösségi költségvetés keretében Budapest főváros költségvetéséből bizonyos összeg felhasználására a
város lakói tehetnek javaslatot. A fővárosi közösségi költségvetés (2020/21-es, első évében használt nevén:
részvételi költségvetés) keretében 1 milliárd forintos keretből valósítja meg az önkormányzat a lakosok által
beadott ötletek közül a legnépszerűbbeket. Ennek keretein belül lett nyertes ötlet a Példamutató közvécék
Budapesten projekt (a továbbiakban: projekt). A projekt a rá leadott 3614 szavazat alapján került fel a
támogatható projektek listájára. Erre tekintettel 50.000 ezer Ft került biztosításra a részvételi költségvetésből
a megvalósításra. A projekt célja példamutató, a meglévőknél magasabb komfortot és újszerű vizuális
minőséget kínáló nyilvános illemhelyek létesítése Budapest két pontján elektronikus, okos fizetési
lehetőséggel és egyéb kapcsolt szolgáltatásokkal.
A közvécék száma rendkívül lecsökkent Budapesten, egyes WC-k állapota kifogásolható. A szolgáltatás sokak
számára fontos, de a létesítmények jobb kihasználtsága érdekében szükség van újszerű megoldásokkal a
nyilvános illemhelyekkel kapcsolatos rossz tapasztalatok, előítéletek felülírására is.
A szakmai főosztály közműellátottság és városképi szempontokat figyelembe véve a megvalósításra alkalmas
helyszíneket belső egyeztetéseken megvitatta. Az első körben javasolt több helyszín közül a Budapest, VIII.
ker. II. János Pál pápa tér és Budapest, XIV. ker. Zugló Vasútállomás melletti (hrsz.: 31680 bírósághoz közeli)
helyszín került kijelölésre. Az ötletgazdák és a jövőbeli üzemeltető bevonásával megtartott konzultáción,
bemutatón elfogadásra került a fent említett két helyszín.

cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. | levélcím: 1840 Budapest
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illemhelyek

Az

kérdése

nagyban

összefügg

a

köztisztasági

kérdésekkel

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 5. pontja
értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatokok egyike a köztisztaság, települési környezet tisztaságáról való gondoskodás,
valamint a 23. § (4) bekezdés 3. pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a
településtisztaság biztosítása.
A Budapest Fővárosi Önkormányzata és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: BKM NZrt.) között tervezetten 2022. január 1. napjával hatályba lépő
Közszolgáltatási Keretszerződés fogja tartalmazni azon egységes és általános rendelkezéseket, rendező
elveket, amelyek a BKM NZrt. által ellátott valamennyi közszolgáltatási tevékenység közös szabályainak
tekinthetőek és mint közös rendelkezések kerülnek alkalmazásra. Az ellátandó feladatok közé tartozik a
közforgalom számára nyitva álló, és a társaság kezelésébe adott illemhelyek üzemeltetése is a BKM NZrt.-vel
kötendő 2022. január 1. napjával hatályba lépő Ágazati Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződés alapján.
Fentiekre tekintettel a közösségi költségvetés keretein belül a Példamutató közvécék Budapesten projekt
megvalósítása érdekében szükséges a 8099 azonosító számú, Példamutató közvécék Budapesten
megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának jóváhagyása és megvalósítási megállapodás
megkötése a majdani üzemeltető BKM NZrt.-vel. Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező engedélyokirat
rögzíti a projekt részletes műszaki követelményeit és a beruházás tervezett ütemezését. A megvalósítási
megállapodás tervezetét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Az engedélyokiratban rögzítésre került, hogy az illemhelyek az alábbi minimum követelményeknek kell, hogy
megfeleljenek: automatikus működtetésű PayPass egységgel (opcionálisan ingyenesség biztosításával
működő) bejárati ajtóval, beépített kommunikációs egységgel, világítással, fűtéssel, szellőzéssel,
vandálbiztos, rozsdamentes berendezésekkel szerelt, mozgássérültek részére akadálymentesített, könnyen
kezelhető komfortos ügyfélterű toalett, A létesítendő illemhelyek alapvető műszaki követelményei, (mindkét
illemhely esetében), illetve felszereltségük:

















automatikus működtetés,
koedukált,
szükséges közművekkel ellátottság,
padló-és WC mosási funkció,
bankkártyás fizetési lehetőség, chip-kártya olvasóval, érintésmentes; fizetési lehetőséggel, valamint
érmés fizetési lehetőség,
a fizetős rendszertől elkülönítetten ingyenes belépést biztosító rendszer,
pelenkázó és felszerelései biztosítása a WC-fülkében
minimum folyékonyszappan szint és minimum WC-papír mennyiség jelzés
füstérzékelő a szervíztérben,
akadálymentes hozzáférést lehetővé tevő kialakítás,
vandál biztos, időzített, infraérzékelésű érintésmentes WC öblítő szelep és mosdó csaptelep,
nagyteljesítményű kézszárító, vezérelt indítással,
városképbe illeszkedő,
rozsdamentes acél vázszerkezet,
automata, beengedő modulon,
jelenlétérzékelő,
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szabályozott fűtésrendszer,
távfelügyeleti lehetőség.

A BKM NZrt. feladata a tervezési feladatok elvégzése, a szükséges engedélyek beszerzése, a beszerzett
illemhely telepítéséhez szükséges, annak megfelelő betonalap kiépítése, valamint a működéshez szükséges
víz-csatorna-és elektromos bekötések kiépítése olyan mértékben, amely a telepítéskor lehetővé teszi a
szerkezet közműhálózatra történő rákötését.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a megvalósítási megállapodás tárgyát képező feladathoz
kapcsolódó munkák fedezetét a BKM NZrt. rendelkezésére bocsátja, ezért a BKM NZrt. – mint a fedezet felett
rendelkezési joggal bíró szervezet – a Kbt. szerinti önálló ajánlatkérőnek minősül.
A beruházás során létesülő illemhelyek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát fogják képezni, melyet az
üzemeltetési feladatok ellátása érdekében a BKM NZrt. részére szükséges – annak elkészültét követően kezelésbe és üzemeltetésbe adni.
A „Példamutató közvécék Budapesten” feladat forrásainak 2022. évre történő átütemezése érdekében a
feladathoz kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, fejlesztésekhez kapcsolódó
dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzata csökkentésre kerül 50.000 ezer Ft-tal (ebből nettó 39.370 ezer Ft, ÁFA
10.630 ezer Ft), ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemelésre kerül a Fejlesztések
átütemezésének tartaléka előirányzata.
A „Példamutató közvécék Budapesten” feladat előirányzata 50.000 ezer Ft, melyből 2022. évi ütem 50.000
ezer Ft.
A jelen előterjesztés Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi költségvetése jóváhagyására irányuló
előterjesztéssel egyidejűleg kerül benyújtásra, a 2022. évi költségvetés tervezete tartalmazza a feladat forrás
fedezetét.
A beruházáshoz szükséges fedezet a Fővárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében „Példamutató
közvécék Budapesten” elnevezéssel került betervezésre.
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés a 2022. évi költségvetés jóváhagyására irányuló előterjesztéssel
egyidejűleg kerül benyújtásra Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási
tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Beruházási rendelet) 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
engedélyokirat és a kapcsolódó megvalósítási megállapodás jóváhagyásra Budapest Főváros Közgyűlése
jogosult. A Beruházási rendelet 9. § (1) bekezdés értelmében minden beruházás vagy felújítás esetében e
rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalommal engedély-okiratot kell készíteni és jóváhagyásra
előterjeszteni, valamint és 14. § (6) bekezdés szerint a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, a
megvalósítási megállapodás, az építési vagy szolgáltatási koncesszió tartalmára és jóváhagyására az
engedélyokiratok tartalmára és jóváhagyására vonatkozó szabályok az irányadók.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
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Ha tár o za t i j a v as la t
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:
1.
a „Példamutató közvécék Budapesten” feladatot változatlan, 50 000 ezer Ft összköltséggel, 2022. évben
a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. útján, Megvalósítási Megállapodás alapján valósítja meg.

2.
Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete 28. fejezetén belül a „Példamutató közvécék Budapesten” feladathoz
kapcsolódóan a 2022. évre szükséges fedezet biztosítása érdekében a „840401 Önkormányzati
felújítások” cím kiadási előirányzatán költségvetési előirányzat módosítást hajt végre az előterjesztés 3.
melléklete szerint.
határidő:

a soron következő költségvetési rendelet-módosítás

felelős:

főpolgármester

3.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének,
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú önkormányzati rendelet 9. §
(1) bekezdése és a 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja a 8099 azonosító számú, a
Példamutató közvécék Budapesten megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratát az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 8099 azonosító számú engedélyokiratot Budapest Főváros
Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá.
határidő:

a Fővárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetése hatályba lépését követő 30 napon belül

felelős:

főpolgármester
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4.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének,
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú önkormányzati rendelet 14. §
(6) bekezdése és a 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata
és a BKM Budapesti Közművek NZrt. között létrejövő a „Példamutató közvécék Budapesten” projekt
keretén belül nyilvános illemhelyek létesítésére megvalósítási megállapodás megkötését az előterjesztés
2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a megvalósítási megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata
képviseletében eljárva írja alá.
határidő:

a 8099 azonosító számú engedélyokirat és a Közszolgáltatási Keretszerződés aláírását követő 15 napon belül

felelős:

főpolgármester

Határozathozatal módja: A 2. számú határozati javaslat elfogadásához minősített, az 1. 3. 4. határozati
javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Kerpel-Fronius Gábor
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:
1. 8009 engedélyokirat tervezete
2. megvalósítási megállapodás tervezete

Dr.
Benda
Mónika

Digitálisan aláírta:
Dr. Benda Mónika
Dátum:
2021.12.10
15:31:02 +01'00'

3. költségvetési előirányzatok módosítása

Digitálisan aláírta:

Dr. Dauner Dr. Dauner János
Dátum: 2021.12.10
János
15:18:42 +01'00'

Digitálisan aláírta:

Ámon
Ada

Digitálisan aláírta:
Ámon Ada
Dátum:
2021.12.10
14:14:53 +01'00'

Katalin
Berente Berente
Dátum:
Katalin 2021.12.10
14:46:44 +01'00'

Németh
László

Digitálisan aláírta:
Németh László
Dátum: 2021.12.10
14:06:20 +01'00'

5 / 5 oldal

Azonosító: 008099

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Környezetvédelmi feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT
adatokat m Ft-ban kell megadni

A feladat megnevezése:
címe:

Példamutató közvécék Budapesten
Budapest VIII. ker. II. János Pál pápa tér
Budapest XIV. ker. Zugló Vasútállomás mellett (hrsz:
31680)

Beruházás

Kötött

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:

A beruházó/felújító megnevezése:

Budapest Főváros Önkormányzata

címe:

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:

A feladat jellege:

A feladat tervezett kezdési és
befejezési időpontja:

50,000

A feladat adatai
A jóváhagyott megvalósíthatósági
tanulmányterv engedély száma és kelte:

Nincs

A jóváhagyott célokmány száma és kelte:

Nincs

Megvalósításának módja:

Új építés

Az előkészítés kezdési időpontja:

2022. év 01. hónap

Az előkészítés befejezési időpontja:

2022. év 03. hónap

A kivitelezés kezdési időpontja:

2022. év 03. hónap

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:

2022. év 12. hónap

Költségtervezés módja:
Teljes bekerülési összege (áfával):
A megvalósult beruházás tulajdonosa:
üzemeltetője:
Tervezett éves fenntartási költség:

Árazott költségvetés
50,000
Budapest Főváros Önkormányzata
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.
10,000

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti
célt megvalósít-e:

Igen

2022-2022

Azonosító: 008099
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A beruházás/felújítás telepítési helye
ssz. megnevezése, címe, hrsz.
1.

2.

Budapest VIII. ker. II.
János Pál pápa tér (hrsz.:
34705)
Budapest XIV. ker. Zugló
Vasútállomás mellett
(hrsz: 31680)

Az ingatlan jelenlegi
használója/üzemeltetője
tulajdonosa
BKM Budapesti
Budapest Főváros
Közművek Nonprofit Zrt. Önkormányzata

az ingatlanmegszerzés módja

BKM Budapesti
Budapest Főváros
Közművek Nonprofit Zrt. Önkormányzata

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük
Költségek megnevezése

2020
tény

2021
terv

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
b) építés, bontás
c) gép, jármű
d) ingatlan kármentesítésének költsége
e) műszaki-gazdasági tervezés
f) lebonyolítás
g) egyéb
- hitelkamat
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
- immateriális javak vásárlása
- első készletbeszerzés
h) tartalék
I. feladat ráfordításai összesen (áfa
nélkül)
II. általános forgalmi adó
III. végleges pénzeszköz-átadás
IV. feladat teljes költsége összesen

2022
terv

2023
terv

2024
terv

2025
terv

2026
terv

2027 További
terv
évek

Összesen

39,370

39,370

39,370

39,370

10,630

10,630

50,000

50,000

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük
Pénzügyi források
a) önkormányzati ktv. előirányzat
b) beruházási hitel
c) központi ktv. források összesen
- cél- vagy címzett támogatás
- egyéb állami támogatás
d) EU támogatás
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen
Ebből: visszaigényelhető áfa

2020
tény

2021
terv

2022
terv

2023
terv

2024
terv

2025
terv

2026
terv

2027 További
terv
évek

Összesen

50,000

50,000

50,000

50,000

Azonosító: 008099
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás
főbb feladatai

a megbízott
kiválasztás
ának
módja

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

Kbt
vonatkozó §-a
beírásával

2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

a) előkészítés tényleges
időtartama
b) építés, bontás
c) gép, jármű
d) ingatlan kárment.
e) műszaki-gazdasági
tervezés
f) lebonyolítás
g) egyéb
- telepítési hely,
ingatlan megszerzés
- immateriális javak
vásárlása
- első készletbeszerzés
- beüzemelés
(próbaüzem)

X
X X X

X X
X X X X

X
X

A feladat szöveges indoklása
1.

A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:
A közvécék száma alacsony Budapesten, egyes WC-k állapota pedig kifogásolható. A szolgáltatás sokak
számára fontos, de a létesítmények jobb kihasználtsága érdekében szükség van újszerű megoldásokra a
nyilvános illemhelyekkel kapcsolatos rossz tapasztalatok, előítéletek felülírására is. A közösségi
költségvetés keretei között nyertes ötlet lett a példamutató közvécé létesítése. Erre tekintettel több körös az ötletgazdák bevonásával is megtartott - egyeztetést követően két helyszín került megjelölésre, ahol
automata illemhely kerülhetne elhelyezésre a közösségi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból. (II.
János Pál pápa tér, illetve a Zuglói vasútállomás környéke). A közösségi költségvetés biztosításával a
Fővárosi Önkormányzat vállalta, hogy a nyertes pályázatokat megvalósítja
Az illemhelyek az alábbi minimum követelményeknek kell, hogy megfeleljenek:
automatikus működtetésű PayPass egységgel (opcionálisan ingyenesség biztosításával működő) bejárati
ajtóval, beépített kommunikációs egységgel, világítással, fűtéssel, szellőzéssel, vandálbiztos,
rozsdamentes berendezésekkel szerelt, mozgássérültek részére akadálymentesített, könnyen kezelhető
komfortos ügyfélterű toalett.
A létesítendő illemhelyek alapvető műszaki követelményei, (mindkét illemhely esetében), illetve
felszereltségük:














automatikus működtetés,
koedukált,
szükséges közművekkel ellátottság,
padló-és WC mosási funkció,
bankkártyás fizetési lehetőség, chip-kártya olvasóval, érintésmentes; fizetési lehetőséggel,
valamint érmés fizetési lehetőség,
a fizetős rendszertől elkülönítetten ingyenes belépést biztosító rendszer,
pelenkázó és felszerelései biztosítása a WC-fülkében
minimum folyékonyszappan szint és minimum WC-papír mennyiség jelzés
füstérzékelő a szervíztérben,
akadálymentes hozzáférést lehetővé tevő kialakítás,
vandál biztos, időzített, infraérzékelésű érintésmentes WC öblítő szelep és mosdó csaptelep,
nagyteljesítményű kézszárító, vezérelt indítással,
városképbe illeszkedő,
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rozsdamentes acél vázszerkezet,
automata, beengedő modulon,
jelenlétérzékelő,
szabályozott fűtésrendszer,
távfelügyeleti lehetőség.

A létesítés lebonyolítását a majdani üzemeltető, a BKM NZrt. végezné a Budapest Főváros
Önkormányzata és a BKM NZrt. között létrejövő megvalósítási megállapodás alapján. A BKM Nzrt.
feladata a tervezési feladatok elvégzése, a szükséges engedélyek beszerzése (úgymint vízjogi létesítési
engedély, városképvédelmi eljárás során engedély beszerzése, stb.), a beszerzett illemhely telepítéséhez
szükséges, annak megfelelő betonalap kiépítése, valamint a működéshez szükséges víz-csatorna-és
elektromos bekötések kiépítése olyan mértékben, amely a telepítéskor lehetővé teszi a szerkezet
közműhálózatra történő rákötését.
Az ellátandó feladatok közé tartozik az illemhelyek üzemeltetése is tervezetten a BKM Nonprofit Zrt.-vel
kötendő Ágazati Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződés alapján.
A megvalósításhoz kapcsolódik a szükséges engedélyek beszerzése tervezési feladatok és a szükséges
közművek kiépítése, az illemhelyek telepítése, rákötése.
A létesítés lebonyolítását a majdani üzemeltető, a BKM Nonprofit Zrt. végezné, melyhez szükséges egy
megvalósítási megállapodás és a kapcsolódó engedélyokirat elfogadása. A közösségi költségvetés
biztosításával a Fővárosi Önkormányzat vállalta, hogy a nyertes pályázatokat megvalósítja.
Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek
megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

2.

A beruházási feladat elvégzése hatósági engedélyekhez nem kötött tevékenységek.
A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

3.

A nyilvános illemhelyek várható élettartama kb. 15-20 év, mely kizárólag az építményre vonatkozik, a
berendezések cseréjére várhatóan 2-5 évente sor kerülhet használattól függően.
A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

4.

A megvalósításra javasolt nyilvános illemhelyek közműellátottsága kielégítő, a környezetre és az
infrastruktúra terhelésére gyakorolt hatása elenyésző.
A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve
költségmegtakarítása.
Az éves várható üzemeltetési költség jelenleg nem ismert, előzetes adatokból kiindulva 10 millió forintra
becsülhető. Mivel az üzemeltetési feladatokat a BKM Nonprofit Zrt. fogja végezni, így a Fővárosi
Önkormányzat számára közvetlen kiadást nem jelent.
5.

A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb
források megszerzésének lehetőségeit.
Pályázati lehetőségek tárgyi beruházás kapcsán nem állnak rendelkezésre.

6.

Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
A beruházás esetében különös befolyásoló tényező nincs.

7.

A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A beruházás során megvalósuló nyilvános illemhelyek a mozgássérültek részére akadálymentesített,
könnyen kezelhető komfortos ügyfélterű toalettek lesznek.
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Egyéb rendelkezések:
Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Megvalósítási megállapodás tárgyát képező feladathoz
kapcsolódó munkák fedezetét a BKM NZrt. rendelkezésére bocsátja, ezért a BKM NZrt. – mint a fedezet
felett rendelkezési joggal bíró szervezet – a Kbt. szerinti önálló ajánlatkérőnek minősül.

Dátum:
Ellenjegyző:

.............................................
főjegyző
vagy az általa megbízott személy,
illetve az egyéb költségvetési szerv
ellenjegyzésre jogosult dolgozója

Jóváhagyó nevében:

............................................. .............................................
főpolgármester
vagy az általa megbízott személy,
illetve bizottság(ok) elnöke(i),
illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője

3. melléklet
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