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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

Y agy ongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyo sztály

ELiTERJEsZTÉs

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.12.16-i ĺilésére

Táľgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás Nemzeti Kilzszo|gáIiati Egyetem ,,Ludovika Campus''
Diószeghy úti Kollégium kiizlekedési létesítményei ktizteľiileti munkáihoz.

Előteľjesĺő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztá|yvezeto
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet tárryalni'
A döntés e lfo gadásáh o z e gy szer u szav azattobb sé g sztiks é ge s.

Melléklet: 2 db

Tisztelt Y ár osgazdál lkodási és Pénzü gyi Bizottság !

I.Előzmények

A Kormány döntése szerint kiemelt beruházásként valósul meg a Nemzeti Közszolgá|ati Egyetem

,,Ludovika Campus'' épületének és kiszolgáló létesítményeinek építése. Ebhez kapcsolódik a

,,Ludovika Campus'' _hoztartoző Diószeghy úti Kollégium közlekedési kapubehajtó kiépítése. (1. sz.

mellékIet)

II.Indokolás

A Sportkozpont közlekedési kapcsolatainak kiépítése az Orczy park területén valósul meg' mely nem
állnak az Önkormźlnyzat tu|ajdonában, de a megépítésre keľülő Kollégium kapu ki- és behajtői az
onkormányzati tulajdonú Diószeghy Sámuel u. (hľsz.: 35903) közterületén létesülnének.

III. Tényáltás

A tervezett munkálatok engedé|yezési eljárásához, a régi kapubehajtó megsziintetéséhez, és új

kapubehajtók létesítéséhez (źiépitéséhez), va|amint a Diószeghy Sámuel u 38-40. és 42. számok előtt
|évő jźrdaszakaszok, és útpályaszélek megbontásához, szĹikséges az Önkoľmányzatunk hozzájáru|źsa.
(2. sz. mellék|et)

IV. Döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság d<jntsĺin úgy, hory a Közlekedés Kft. kérelmére,
tulajdonosi hozzájáru|ását adja, a Budapest VIII. kerület Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem ,,Ludovika
Campus'' Diószeghy úti Kollégium közlekedési létesítményei koztertileti munkáihoz.

V. A diintés célja, pénziigyi hatása

A tervek engedé|yezéséhez, majdani közterületi megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzat
tulaj dono si hozzáj áru|ása.

VI. Jogszabályi ktiľny ezet ismertetése

ąą
J'.(...sJ..l. sz. napiľend



A Bizottság dontése a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 66lf012. (X[.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján
alapul.

A döntésnek onkormányzafinkat érintő pénzügyi hatása nincs.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatźrozat e|fogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájáru|ásät adja Budapest
VIII. ker. Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem ,,Ludovika Campus'' Diószeghy úti Kollégium közlekedési
létesítményei kozterületi munkáihoz.

TJ gyiratszám: 16-1665 12013
Kérelmező: Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft., tervező: Erős Rhorer Áaa-
Helyszínek:

. Budapest VIII. Diószeghy Sámuel u. (hrsz.: 35903) 38-40. és 42. számok előtti lévő
járdaszakaszok, és iltptilyaszé|ek, bontással, és buľkolatbontással éľintett,

Hely r e á||itás i kötel ezettsé g :

- a buľkolatbontással éľintett jáľda teljes szélességben, azttpá|yaszél bontási szélességben és
telj es rétegľendj ében történő he lyreállítása,

- 
^ 

ztildteľületi szakaszok védelme- teljes helyľeállítása (fák megóvása, teľmőtalaj cseľéje,
cseľjék és fĺĺ űjľatelepítése)' /34/f008. (uI. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)' (5)' (6).
bekezdése szeľint,

- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól |źńhatőantź!ékoztatják aztthaszná|ókat a burkolatbontásvárhatő idótartamárő|,
- kotelezi a kivitel ezőt a buľkolat megfeleló minőségben történő he|yreá|1itására,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év saranciátvźi|a| a helyreállított burkolatért.

Tźrgy: Tulajdonosi hozzájäru|źs, Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem ,,Ludovika Campus''
Diószeghy úti Kollégium közlekedési létesítményei közteriileti munkáihoz.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. december l6.

A döntés végľehajtását végz(5 szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ataakozzététel módjára (megfelelő aláhúzandó!):
indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. december 09.

honlapon

zűcs Tamás
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Budapest Főváros V|ll. kerü|et Józsefuárosi
önkoľmányzat

Vagyongazdálkodási és ÜzemeItetésĺ tigyosztá|y

1082 Budapest, Baross u. E3-67.

Tárev:

Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem,,LUĐovlKA cA,MPUý'
N|(E Diószeghy ĺÍtĺ ko|légĺum engedé|yezéši terve
Ktĺzĺekedési létesítrnénvek
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Iktatószám:
Tóth Cecí|ia

ut {j9+
Tervszám: 4s84
Fe|eĺő.s tervező: Rhorer Ádám

Tisztelt Címzett!

A Kormány döntése a|apján kieme|t beruházásként va|ósul meg a Nemzeti Közszolgá|at; Egyet€rn

,,Ludovika Campus',- A ,'Ĺudovika Campus,, beruházás keľetében új koĺ|égĺum létesü| a Diószeghy
Sámuel utca 38-42 sz. a|att. ameíynek terveit az obuda Építész stúdió Kft' {]'033 Budapest' HéVĺzi út
3/aJiroda, a köz|ekedésĺ munkarészt a Köz|ekedés Kft. készĺtĺ.

A ko||égium közúti kapcso|ataŕ a Diószeghy Sámueĺ utcábó| vannak biztosítva'

Az óbuda Építész Stúđió (ft. ľnegbĺzásábó| elkészíteitük és mełlékeĺten megküidjÜk tár8ył.Tervet.

Kérji.ik' hogy a pĺojekt Kołié8ium köŽúti kapcsoiatok he|yszínľajzán ábrázo|t behajtó megva1ósĺtásához
szükséges tulajdonosi és közútkeze|ői hozzájáru|ásukat megaclni és címĹjnkre megküĺdenĺ
szíveskedjenek,

ÜdvöZĺrtteI

p{ÖuL,tHE"-aH3
FEl.árĺ:si Tbn.c;6 ]tęd* KfÍ'

ť}c 
'.lL---\l\_

Rhorer Ádám
műszaki igazgató

Melléklet: 2pld-engedé|yefésitervdokumentáció
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