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ELŐTERJEsZTEs
a Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság 2013. 11. 22-i iiléséľe

Táľgy Tulajdonosi hozzájáruláso a Budapest VIII. keľület Kisfaludy u. 18-20. vízbekötés
megsztĺntetéseés a meglévő vízbekiités bővítése közteľĺi|eti munkáihoz.

Előterjesĺő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási
Készítette: Mihók Lźsz|ő
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Tisztelt Váľosgazdálkodási és PénzůigyiBizottság!

I.

Előzmények

Az

épn|ő Budapest VIII. ker. Kisfaludy 18- 20. szám a|atti épülő társashźn (hrsz.: 35613) ingatlanának
ivóvize||átźlsához szükséges az ingatlan előtt lévő Kisfaludy utca (hľsz': 356f3) közterületén a régi
ivőviz bekötés megszüntetése, valamint azűj-, bővített csatalakozás kiépítése.

il.

Indokolás

Az új bekötés készítéséhezszĺikségesa (1.

és 2. számrú melléklet), aköztlttltpźůya, és járdabuľkolat

megbontása.

m.

Tényállás

Az

ingat|anon hatályos építésiengedéllyel épülő társasház majdani rende|tetésszeríj hasznźt|atáthoz
szükséges az a|apkozmĺĺ ivóvíz bekötésének létesítése,valamint az uzemen kívül kertilő régi
bekötővezeték megszüntetése. A Kisfaludy utca (hľsz.: 356f3) tltpá|yája új szőnyegezés miatt,2015
december 31-ig burkolatbontási tilalom alá esik. Ezért a burkolatot úgy lehet megbontani, hogy azt
helyreállíĹáskot, az érintett ingatlan előtt teljes szélességben dilatáció vágásával (annak határoló
vonala mentén) újra kell szőnyegezni.

Iv.

Diintéstaľta|mńnakľészletesismertetése

Yźłrosgazdá'lkodási és Pénzügyi Bizottság úgy döntsön úgy, hogy a Fővárosi Vízmiĺvek(tervezó:
Weineľ Viktor) kéľelmére,tulajdonosi hozzájáru|ását adja, a Budapest VIII. ker. Kisfaludy u. 18-20.
ingatlan vízbekötés megszüntetése és a meglévő vízbekötés bővítése közteľĺileti munkáihoz.

V.
A

A döntés célja, pénzügyi hatása

kivitelezések közterületi meginditásához sztikséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosi-

hozzájźru|ása

A döntésnek onkoľmányzatunkat érintó pénziigyi hatása nincs.

vI.

Jogszabályi köľnyezet ismertetése

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáró| szóló 66/20|f. (XII.l3.) önkormányzati rendelet l7. $ (1) bekezdés b) pontján, valamint

Budapest Fővĺíros VIII. kerül et Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilet és Szervei
Szeruęzeti és Mfüodési Szabá|yzatárő| szőIő 2512013. (Y .27 .) önkoľmányzati rcndeIet 4. szźlmu
mellékletének a 1 .4.5. pontján alapul.
a

'Ą fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájáru|ását adja Budapest
VIII. keľ. Kisfaludy u. 18-20. kapubehajtó létesítésének
közteriileti munkáihoz

IJgyiratszám: I6-f39l4l20I3
Kéľelmező: Fővárosi Vízművek Zrt. (tewező: Weineľ Viktor)
Helyszínek:

.

Budapest VIil. ker. Kisfaludy u. 18-20. sz. előtti közút (hľsz.:356f3) aszfa|t járda szakasza,
útszegély, és aszfalt iÍpá|ya' bontással, és buľkolatbontással éľintett.

Helyľeállítási kötelezettség:

-

a burkolatbontással érintett Kisfaludy u. 18-20. szám előtti helyi közút teljesjárdaszakaszának
helyľeállítasa. valamint az útpál}'a épĹilet előtti teljes útpálvaszélességbentörténő újľa
szőnyegezése. az utolsó közmű bekötés munkáinak befejeződését követő 15 naptári napon

belĺiI.
a burkolatbontás helyszínételkerülő útvonalat jó|láthatőan je|zik,
jól |áthatőanttĘékoztatják az úthaszná|ókat a buľkolatbontás várható időtaltamáról,
kötelezi a kivitelezót a burkolatok megfelelő minőségben töľténő he|yreéi|ítźsára,
aberuháző és kivitelező közösen 5 év saranciátvá'||a| a helvreállított burkolatéľt.

Tárgy:
Felelős:
Határidő:
A

Tulajdonosi hozzźĘźtru|ás' a Budapest VIII. kerület Kisfaludy u. 18-20. vízbekötés
megszüntetése és a meglévő vízbek<jtésbővítése közterületi munkáihoz.
polgármester

2013'november22.

döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály

Létesítménytizemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára (megfelelő alź'Jĺrűzandő|.):
indokolt hirdetőtáblán
honlapon
Budapest, 2013. november
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Sziĺcs Tamás
ijgyosztá|yvezető
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Poĺgármesteri Hivatal

Va gyonkezetés i Ügyoszt,ály

(1325 Budapest, Pf. 355)

Ugyintéző:Weiner Viktor

TeleÍon: 4ô5-2412

Budapest
Baross u.65-67.

E-mai|: vikÍor.weiner@vizmuvek.hu

1082

Tárov: közútlĺezelői és tulaidonosi hozżáiáľu|ás kéľése
Bp'

V1||.

keľ. Kisfaludy utca 18.20. sz. ingatlan vízbekötés megszĺintetése és meg|évő vízbekötés

b6vítése

Kérjük, hogy a íárgyi munkához . a csato|t tervdokumentáció a|apján
hozzájáru|ásukat kiadni szíveskedjék.

Me|lék|et: 2

pĺd. He|yszínrajz
2 o|d. Műszaki Íeírás
Ą pld. Forgalomtechnikai terv
2 pld. Közmłiegyeáetett he|yszÍnrajz

Budapest' 20í3. oKóber 30.
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Budapest, V||l' Kĺsfaludy utca 18.20' sz.
ingat|an vĺzbekotésmegszÜntetés és
meg|évö vÍzbekötés bővľtés
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