
Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testtiletének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ĺ, /a
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály a 
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\ . J'.:. sz. napiľend

ELoTERJEszTÉs

a Y árosgazdáIkodási és Pénziigyĺ Bizottság 2013. 09. 30.i üléséľe

Táľgy: Tulajdonosi hozzájá.ľulLás Budapest vltr. keľ. Ludovika Campus Spoľtkiizpont
kapubehajtók létesítésnek (átépítésének) kiizteľületi munlcĺĺhoz

Előteľjesztő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ĺigyosztá|yvezető
Készítette: Mihók Lász|ő
A napiľendet nyilvánosan lehet tĺáľgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egy szerll szav azattobbség szĺikséges.
Melléklet: 3 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

I. Előzmények

A Kormány döntése szerint kiemelt beruházásként valósu| meg a Nemzeti Kozszo|gá|ati Eryetem
,,Ludovika Campus'' épiiletének és kiszolgáló létesítményeinek átépítése. Ehhez kapcsolódik a

,,Ludovika Campus'' _hoz tartozó Sportközpont kcjzlekedési kapcsolatainak kiépítése. (1. sz.
melléklet)

u. Indokolás

A Spoľtkĺizpont közlekedési kapcsolatainak kiépítése az orczy park tertiletén valósul meg, me|y nem
ái| az onkormányzat tulajdonátbaĺ, de az építésre kerülő Sportközpont kapu ki- és behajtói az
önkoľmányzati tulajđonú Diószeghy Sámuel u. (hrsz.: 35903) közterületén létestilnének.

III. Tényállás

A tervezettmunkálatok engedé|yezési eljáľásához, új kapubehajtók létesítéséhez (átépítéséhez),
valamint a Diószeghy Sámuel u 46. és 54. szźtmokkal szembeni oldalon |évo járdaszakaszok, és
iltpźiyaszé|ek megbontásához szükséges azonkormányzathozzáĄáru|ása. Q. és 3. sz. melléktet)

IV. Jogszabályi körny ezet ĺsmeľtetése

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés b) pontján alapul.

v. Dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Yárosgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság úgy döntsön ilgy, hogy a Közlekedés Kft. kérelméľe,
tulajdonosi hozzźĘátu|ását adja, a Budapest VIII. kerület Ludovika Campus (Diószeghy Sámuel utcai)
kapubehajtók kozterületi munkáihoz.

vI. A dtintés célja' pénzügyi hatása



A teľvek engedé|yezéséhez, majdani közterĺileti megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzat
tu l aj dono s Ĺhozzáj áru|ás a.

A fentieknek megfelelően kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozatĺ javaslatot elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzáj źm|ásátadja Budapest
VIII. ker. Ludovika Campus Sportkcizpont kapubehajtók létesítésnek (átépítésének) köZtertileti
munkáihoz.

Ügyiratszám: I6-||08lf0I3
Kéľelmező: Közlekedés Fővárosi Tervező Iľoda Kft., tervezo: Rhoreľ eaam
Helyszínek:

o Budapest VIII. Diószeghy Sámuel u. (hrsz.: 35903) 46' és 54' számokkal szembeni oldalon
lévőjárdaszakaszok' és útpályaszélek, bontással, és buľkolatbontással éľintett,

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással éľintett jáľda teljes szélességben, aztftpá|ya szélbontási szélességben és

telj es ľétegrendj ében töľténő helyreállítása,
- 

^ 
zöldteľü|eti szakaszok védelme- te|jes helyľeá||ítása (fák megóvása, teľmőtalaj cseľéje'

cseľjék és fĺĺ újľatelepítése)' 3412008. (VII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)' (5)' (6).
bekezdése szeľint,

- a burkolatbontás helyszínét elkertilő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- jól láthatóan tájékoztatjźlk aziÍhasználókat a burkolatbontźsvfuhatő idótartamárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyľeállításáľa,
- a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciźúvźi|a| a helyreállított buľkolatéľt.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáru|éts Budapest VIII. ker. Ludovika Campus Sportközpont
kapubehajtók létesítésnek (átépítésének) közteľületi munkáihoz

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

A dĺjntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési koda
A |akosság széles kdľét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététe|mődjtlra (megfelelő aláhúzandó!):
indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 201,3. szeptember 22.
,//ń 1,-..- t-,

Szűcs Tamás
i'igyosztáýezetőu
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Budapęsi Főváros Ý|tľkeľĺlet Jĺĺlsefuárosí
onkoľmányzat

Vagrglgazdá|kodási és Üzeme|tetésĺ Úgyosztáĺy

1082 Budapest, 8tÍoss u. 63.67.

Budapest, 2013 jú|ius 16.
Ügyintézőnk: Tóth Cecílĺa
ĺktatószám: 

'l15s.śTervszám: 4s84
Felelős tewező: Rhoĺer Ádám

Tárwl
Nemzeti Közszolgáláti EgYetem 

"LUDoV|KA 
fÁMPUs', kialakításához

sziikséges ktiz|ekedési kapcsotatok
sPoRTKozPoNT - KóztEKEDÉst IÉI.ESíTMÉNYEK
ĺitépítés és torgaĺomtechnika engedé|yezési terv

TÍsztelt Címzett!
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A Kormány döntése alapján kieme|t beřuházásként valósul.meg a Nemzeti Kłizszo|gá|ati Egyetem
,,Ludovika Campus,,. A ,,Ludovika Campus,, beĺuházás keretében ú.1.Sportközpont1Ę:ę:gl, ame|ynek
terveit a Közľl zrt. generáltervezésében három szakágĺ t"wuř-"iää-iffi}1urvezési munka
tájépítészeti feladatait és a kilrnyezetrendezés terveit az s73 Kft. végzi, a köz|ekedési munkarészt a
Közĺekedés Kft., a közmú munkarész terveit a MÉLYÉPTERV Komplex zrt' készíti.
A *9slĺo1p9n!śBĺ!iš9pl:oIataĺ a DĺószeghY Sámuel utcábó| vannak biztosítlĺa.
Az egész tĺ!mbre vonatłázoT-điäGäffil*ň:'rceřió ja"a'r.tät .,ňĺékä|t kođčéňc.|ótervben
ábrázo|tuk' A beruhézás egyes részei iitemezetten tognak megépülni, ennek megfe|e|ően a
közlekedésĺ |apcsolatok ĺs ahhoz i|ĺeszkedve va|ósuInak meg.
A Nemzeti Közszoĺgálati EgyeteÍn megbízásábó| eIkészítettük és rřieIléke|ten megt<Ü|djiik tárgyĺ
tervet.

KérjÜt hogy a pÍojekt sportkózpont útépítési és forgaIomtechnikai helyszínrajzán ábnizo|t ütem
megvalósításához szükséges tulajdonosi és közútkeze|ői hozzájárulásukat ľnegadni és címÜnkre
megküldeni szíveskedjenek'

ÜdvĺizIettel

Me||ékIet:

",'á*Q?*"T,*tľ*.

pld. engedélyezési tervdokumentáció
p|d. koncepcióterv
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