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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Koľmány döntése szerint kiemelt beruházásként valósul meg a Nemzeti Közszo|gálati Egyetem
,,Ludovika Campus'' épĹiletének és környezetének átépítése. Ehhez kapcsolódik a szükséges
közlekedési kapcsolatok kiépítése'

il. Indokolás

A közlekedési kapcsolatok kiépítése döntően az Orczy paľk, és a Ludovika téľ teľületén valósul meg,
melyek nem állnak az onkormányzattl,ilajdonábarl, de az átépitésre kerülő Ludovika tér gya|ogtltját a
Koľányi Sándor utca páros olda|ijáľdájával összekötő köZépszigetes gyalogátkelőhellyel kotné össze,
amely az onkormányzattu|ajdonźbaná||ő közúton (Korányi Sándor u.) létesiilne.

ilI. Tényállás

A tewezett munkálatok engedé|yezési eljárásához, tĄ

Korányi Sándor u.2/a. szám előtti jźtrda szakaszának,
szüks é ge s az Önkormány zat hozzáj árulrás a

gyalogátkelőhely létesítéséhez, valamint a
és keresztez ó tlŕpźůyáĄźnak megbont tsához,

Iv. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáró| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ó 66/2012' (KI.13.) önkormányzati rendelet |7. $ (1) bękezdés b) pontja, ami a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

V. Dtintés taľtalmának részletes ismertetése

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dontsön úgy, hogy a Közlekedés Fővárosi Tervező Kft.
kérelmére, tulajdonosi hozzźĘáru|äsát adja, a Budapest VIII. kerület Ludovika Campus (Korányi
Sándor utcai) útépítés köaeľületi munkáihoz.



vI. A döntés céIja' pénztigyi hatása

A kivitelezések engedé|yezéséhez, majdani köZterületi megindításához szükséges a tulajdonos
Önkormányzattlilajdonosi-hozzájfu a|ása.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzáj ára|ásátt adja az
Akadémia Campus útépítés közterületi munkáihoz..

IJgyiratszám: 16-|043/2013
Kérelmező: Közlekedés Főváľosi Tervező Iroda Kft., tervező.. Erős Rhorer ĺdam
Helyszínek:

. Budapest VIII. Korányi Sándor u. 3/b. előtti közut (hrsz.:38838) aszfa|t jźtrda szakasza, és
keresztező aszfa|t iltpźiy a, bontással, és buľkolatbontással érintett,

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett járda teljes szélességben, aztúpźůya bontási szélességben és teljes

rétegľendjében töľténő helyľeállítása,
- a zöldteľiileti szakaszok védelme- teljes helyľeá|lítása (fák megóvása, teľmőtalaj cseľéje,

cseľjék és fű újľatelepítése)' l34/f008. (vtr. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)' (5)' (6).
bekezdése szeľint,

- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól láthatóan tźĄékoztatjákaztÍhaszná|őkat a burkolatbontás váľható időtartamźrő|,
- kötelezi a kivite|ezot a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreá||ítźsára,
- a beruházó és kivitelező közösen 5 év garancitttvét||a| a helyreállított burkolatért.

Tátgy: Tulajdonosi hozzájźlru|ás az Akadémia Campus útépítés közterületi munkáihoz..

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptembeľ 16.

A döntés végrehajtrását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára (megfelelő a|étht-zandő!):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 9.

đ-ŕ-
Szúcs Tamás

ugyosztá|yvezető
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Budapest Főváľos Vlll. kerület Józsefuárosi
Unkoľmányzat

Vagyongazdá|kodási és Üzeme|tetésĺ Ügyosztály

1082 8udapesü Baross u. 63-67.

TśľEv:

Budapest, 2013 júlíus 3.
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Nemzeti Kŕizszo|gá|ati Egyetem 
'ŁUDovl|(A CAMPUS" kia|akÍtiásáboz . .

sziikséges közlekedési kapcso|atok JÚłścŕťárad 0nkgľsínyrat ľo!$ľnes1e* R!ľaÝels

Ludovika tér ritépítés és forgalomtechnika .-- .:::':;:-::."_-s
Engedé|yeeésiteľv j ffikil. 
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A Kormány döntése a|apján kĺeme|t berüházásként va|ósul meg a Nemzeti Kłizszoĺgá|atĺ Egyetem
,,Ludovĺka Campuť,' A,,Ludovika Campus,, megva|ósítása során új Íunkciójú épĺiletek jönnek létre af
orczy park terü|etén {oktatási épĹjlet, Sportközpont). Áz orczy park történeti kertként védett,
műernlék rekonstrukcióját és az új funkciójú épÜletek közt'tt létrejövő zö|dfe|Ületeket, a kiaĺakítandó
Lôvarda épü'etegyüttest és a Ludovika épĹilet köřnyezetének terveit a foboki-Demeter és Társai
Építész |roda Kft. generáĺtervezésében három szakágĺ tervező iľoda végzi. A tervezésĺ munka
tájépítészeti fe|adatait és a ktirnyezetrendezés terveit a TĚR-TEAM Kft. végzi, a kłizlekedési
munkaiészt a Köz|ekedés Kft.' a közmű munkarész terveit a MĚLYÉPTERV Kompĺex zrt. készíti.
A,,Ludovĺka Campus" beruházás keretében a Ludovika épü|etét te|újítiák és ehhez kapcso|ódóan a
f.őépij|et előtti Ludovika tér a řajta ĺevő úttal egyiitt megújításra kerÜl'
Az egész tÓmbre vonatkozó kĺĺzIekedési koncepció javas|atot a me||éke|t koncepciótervben
ábrázoItuk. A beruházás egyes részei ütemezetten fognak megépülni, ennek megfele|ően a
köz|ekedésĺ kapcsoĺatok is ahhoz ilIeszkedve va|ósulnak meg'
A Nemzeti Közszoĺgá|ati Egyetem megbízásábóĺ eĺkészítettük és mellékelten megküĺdjijk tárgyĺ
tervet.

Kérjüt hogy a projekt Ludovika tér útépítési és iorga|omtechnikai hetyszínrajzán ábnázo|t Ütem
megva|ósĺtásához szükséges tulajdonosi és kiizútkezelđi hozzájáruľásukat megadnĺ és cĺmí;nkre
megküĺdeni szĺveskedjenek.

Udvtiz'ettel

.\ /.. ŕ^

t".L;>. KÖZLEIGĐÉS
Knorer Adam Fđváľosi Teřve'ő lro.la trĹľł
műszaki igazgató

Mellék|eĘ 2p|d.engedé|yezésitervdokumentáció
1p|d. koncepcióterv
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