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Tisztelt Y ár osgazdál lkod ási és Pénzĺi gyi Bizottság !

I. E|őzmények

Az épĺilő Budapest VIII. keľ. Korányi S. u 3/b. (hrsz.: 38840/) ingatlan ivővize||átásához szükséges az
ingatlan előtt kozerületen található víznyomó vezetékről |eágaző bekötés kiépítése.

II. Indokolás

A kozutat és járdát keresztező ivóvízbekotés készítéséhez szükséges a (1. és 2. számű mellék|et), a
kozút és j áľdaburko lat megbontása.

uI. Tényállás

Atervezet i munkálatok kivitelezéseshez (vízcsatlakozó vezeték kiépítéséhez) szükséges, a Koľányi S'
u u. 3/b. utca jáľda szakaszának. és keresztező tltpźiyájának, valamint az Korányi S. u u. 6' és 8/a
számok előtti zoldsáv megbontása.

Iv. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A Bizottság hatasköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66l20|f, (XII.l3.) önkormányzati rende|et 17' $ (1) bekezdés b)
pontján valamint a Buđapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő.
tęstület és Szervei Szervezeti és Műkĺidési Szabźt|yzatźnőI sző|ő f5l20|3. (v.27.)
önkormányzati ľendelet 4. számű mellékletének az 7.3.5. pontjan alapul.

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Yárosgazdźĺlkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy döntsön úgy' hogy a Magyar országos Közjegyzői
Kamara (tervezo: Erős László) kéľelmére, tulajdonosi hozzájáru|ásźń adja, a Budapest VIII. kerü|et
Korányi S' u. 3/b' vízbekötés közterüIetimunkáihoz.

v. A dtintés céIja' pénzügyi hatása

A kivitelezések köztertileti meginditásźhoz szükséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosi.
hozzájáru|ása.

A fentieknek megfelelően kéľem a határozat elfogadását.



Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoťtság úgy dönt, hogy Tulajdonosihozzájáru|ását adja Budapest
VIII. keľ' Koľányi S. u. 3/b. sz. épület vízbekötése közterületi munkáihoz

rJgyiratszttm: l6-1 160/}013
Kérelmező: Magyar országos KözjegyzoiKamara, tervezo: Erős László
Helyszínek:

o Budapest VIil. Korányi S. u. 3/b. előtti közÍlt (hrsz.:38838) aszfalt járda szakasza, és
keresztezó aszfalt űtpá|ya, Korányi S. u' 6' és 8/a előtti zöldteriilet, bontássa|, és
buľkolatbontással éľintett,

Helyľeállítás i kötelezettség:
- a buľkolatbontrással éľintett járda teljes szélességben, aztltpá|ya bontási szélességben és teljes

rétegľendjében tĺjrténő helyreállítása,
- a ztildteľületi szakaszok védelme- teljes helyľeá|lítása (fák megóvása, teľmőtalaj cseréje,

cseľjék és fĺí rĺjľatelepítése), |34ĺ2008. (vII. 15.) Főv. Kgy. ľende|et 18. s (3), (4), (5), (6).
bekezdése szerint,

- a burkolatbontás helyszínét elkerĺilő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól |źúhatóantájékoztatjźtk azuthasznźiőkat a buľkolatbontás várható időtartamźrő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történo helyreá|lítására,
- aberuházô és kivitelező közösęn 5 év garanciźItváL|a| a helyľeállított burkolatért.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás a Korányi S. u. 3ib' sz. épület vízbekötése közteľü|eti
munkáihoz.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|3 ' szepternber l6'

A döntés végrehajtásźtt végzł| szewęzęti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztá|y
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára (megfelelő a|áhűzandő!):
indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|3, szeptembeľ 9.

(F
Y/bzucs I amas

ugyosztá|yvezető
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Magyar országos KoĄegyzői Kamara
Budapest. ll. Pasarétiút 16.

V|l|. kenjleti onkormányzat
Po|gáľmesterĺ Hĺvatala

Tárgy: Tu|ajdonosi hozzájáru|ás kérése

Tisztelt Hivatal!

Budapest, 2013. jrilius 26.

Kérem' hogy a mel|éke|t dokumentáció alapján, illetékességi terü|etÜkon
tu |ajdonosi hozzĄáru|ást megadni szíveskedjék'

Me||ékletek: Bp' V|||. Strób|Alajos 3./b szám aĺatti épü|et vízbekötésének
dokumentácĺóia
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