
Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvátos onkormányzat Képviselő-testületének
VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottsága

Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyo sztály

ELOTERJESZTES

a Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság 2013. 10. 14-i üléséľe

Táľw: Tulajdonosi hozzíjárulás Budapest VIII. ker. Teleki Lász|ő téľĺ Piac (Hrsz.: 35t23l11)
vízbekötése közteľĺĺleti munkáihoz.

Előterjesztő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztá|yvezeto
Készítette: Mihók LászIő
A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.
A d önté s e lfo gadá sáh oz e gy szeru szav azatÍobb sé g s züks é ge s.

Melléklet: 2 db

Tisztelt Y fu osgazdál lkodási és Pénzü gyi Bizottság !

I. Előzmények

A Főváľosi Vízművek Zrt. (Weiner Viktoľ tervdokumentációja a|apján) kérelmet nyújtott be az épu|ő
Budapest VIII. keriilet Teleki téri piac (hrsz.: 35123ĺ11) miatt, a Szerdahelyi u. folýatásában lévő
Teleki tér (Hrsz.: 35|2319) köĺertiletébe keriilo ivóvízbekotés létesítéséhez sztikséges tulajdonosi
hozztĘ étru|źls megszerzésének érdekében. ( 1. szám ú mel|ék|et)

il. Indokolás

Az ingat|anon hatályos építési engedéllyel épülő piac majdani rendeltetésszeru haszntiatához
szükséges az lij NA80/80 ivóvízbekotés megépítése (2. számú melléklet).

IIL Tényállás

Az épülő piacépület majdani használatbavéte|éhez szükséges a megépülő ivóvízbekötés.

Iv. Döntés tarta|mának ľész|etes ismertetése

Javaslom, hogy aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság döntsön úgy, hogy a Fővárosi Vízművek
Zrt. kére|mére (tervező: Weineľ Viktor), Tulajdonosi hozzźĺjźtru|ását adja a Budapest VIII' ker' Teleki
Lász|ó téri Piac vízbekötése közterületi munkáihoz.

v. A döntés célja' pénziigyi hatása

A kivitelezések köztertileti meginditéĺsához szĹikséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosi-
hozzájźtru|ása. A dĺjntésnek pénztigyi hatása nincs.

vI. Jogszabályiktiľnyezetismeľtetése

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosijogok gyakorlásáról sző|ő 66/f0|2. (XII.13.) önkormányzati ľendelet l7. s (1) bekezdés b)
pontján alapul'

A fentieknek megfele|ően kéľem ahatározat elfogadását.

3 '2'. sz.napirend



Hatírozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fóvárosi Vízművek Zrt. részére
Budapest VIII. keľület Teleki téľi piac vízbekötése. köztertileti munkálataihoz szükséges tulajdonosi -
hozzáj áru|ás át me gadj a a k öv etkező fe ltétel ekke l :

IJgyiratszám: |6-133212013'
Kérelmezo: Fovárosi Vízművek Zrt.,tervezó Weiner Viktor
Helyszínek: Budapest VIII. Teleki tér 6. szám e|óttj (Szerdahelyi u. folytatása) hrsz.: 35|23/9,

aszfa|t tipá|ya, útszegély, a piac építési területéhez tartoző járda' burkolatbontással
é'rintett,

Tźtrgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás Budapest VIII. ker. Teleki Lász|ő téri Piac (Hrsz.: 35|f3l||)
vízbekötése közterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett útpálya bontási szélességben. és teljes réteerendiében történő végleges
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat j ó| Itthatőan je|zik,
- jól láthatóan tźĄékoztatják azíŃhasznźiőkat, és a Telki téľi piac kivitelezőjét a burkolatbontás várható
időtartamźrő|,
- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben töľténő helyreállítására,
- aberuháző és kivitelező kĺjzösen 5 év garancitúvá|lala helyreállított burkolatéľt.

Helyszíni szakfelügyelet:
Az engedé|yes' a kivitelezés teľtiletén éľintet közmiitulajosoktól (közműszolgáltatóktól) és a
piac kivitelezójétő|, azok eseti előírásai a|apjźn helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október l4.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles koľét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára (megfelelő a|tlhtzandő|.):
indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. október 8.

<+ *.--* 
---t4

5ZUCS I amas
ugyosńźůyvezető



rÉszÍrpľľE: VecyoxoazoÁlrooÁsI És ÜznvĺgI-rBrÉsl ÜoyoszľÁry LÉľpsÍľvĺÉtĺvÜzpvpI-ľpľÉsI

PÉNzÜcyl lEDt'ZE.l.ET tcÉlygl-/Npl,t lcÉNveL, IcazolÁs: .? 
-r- -.= ( 1

Jocl roNľRoLL: tt-\
EI-I-pNoRlzľp: 4 ' ĺ.

/ ^ ĺ,/ ł,- ĺ .zľ .\ łM ,/up|Iítu 4
DR. MEsZÁR pRĺxe /ĺĺlqcyzo ĺ

' Ż013 tiľiÍ rJ t]
I

nnľengĘsrc aqrel-vĺeĘ: lóvÁHn'cyľa:
,/r/\l\. /r\ u{ĺts---i

ruvĺNEonqe
rc'cyzo aVÁnoscazoÁlrooÁsI



?*1$ lřiľĺ
...,.'.s5.łJ*

'łł}1 .;iilľ ,i j.
j - t4,t I!.v _- 1..>:-

ĺł, i'í| ĺ'l ł .

Ý '}4^ttc.Ł ( é*
I ,t t: ! ini.ę;ł . tr,:ľll... yiej

FoVÁRosl vizMUVEK. zRT.
Méľnłĺkszolgálati osztály

łJ
n

íí34 Budapest,
váci út 23.27.
{{325 Budapest, Pt. 35S)
Ugyintézo:Weineľ Viktor
Telefon: 465-2412
E-mai| : viktor.weĺner@vizĺnuvek.hu

Weiner ViKor
tervező

Tárqv: közÚtkeze|ői és tuĺaidonosi hozzáiáruĺás kéľése

V|ll. keľ. Te|e|ĺi Lász|ó tér 35123/1 hľsz. ingat|an vĺzbektitése

Kérjük' hogy a tárgyi Vĺzbekótéshez - a csaiott tervdokumentácii alapján - a fęnti iárgyú |étesítményre a
tuIajdonosĺ - és kôzútkezelói hozzájáru|ásukat kiadni szÍVeskedjék.

V||ł- keĺület
Jozsefváĺosi onkoľmányzat
PoIgáľmesteľi Hívatal
Vagyonkeze|ési tigyosztá|y

Budapest
Baross u.65-67.

í082

Me|ĺékIet:

Budapest, 201 3. szeptembeľ 26.

Koszönette|:

2 p|d'He|yszínrďp
2 pĺd. Míiszaki |eírás
2 pld. Forgalomtechnĺkai terv
2 pĺd. Közműegyeztetett he|yszínrajz
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Budapest, Vlłĺ, Teĺeki Łászto tér 35t23/t hrsz,

NA 8a vÍzbekotés NÁ 80 nérőveĺ

Tervszám:

t0000't902575
Rajzszám;

F-|74
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Méretarány:

t :500
Dáü]m:

20!3. szentember
Tewező: l.

WeinuViKaý\
sz€ĺkesztó:

ŕtőbeĺűné RĺmarWán
TeiY.Eng:sám;
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