
Budapest Főváros VIII. kerülęt Józsefuáros onkormányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetés i Ügyosaály

Képv i selő-testü| etének

ELoTERJESZTÉS , Y U,1

aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság 20ĺ.3. 12.16-i ii|éséľe

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáłrulás Nemzeti KözszolgáIati Egyetem ,,Ludovika Campus'' paľk és
infľastruktrĺra közrúti kapcsolatai kiizteľületi munkáihoz.

Előterjesĺő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztá|yvezeto
Készitętte: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet ttrgya|ni.
A dontés e lfo gadásáh o z e gy szeru szav azatíobb s é g sztiks é ge s.
Melléklet:4 db

Tisztelt Y ár osgazdá|kodási és Pénzü gyi Bizottság !

L Előzmények

A Kormány dontése szerint kiemelt beruházásként valósul meg a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem

',Ludovika Campus'' épĺ'iletének és ktirnyezetének átépítése. Ehhez kapcsolódik a szükséges
kĺjzlękedési kapcsolatok kiépítése. Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Yźrosgazdálkodási és
Pénzĺigyi Bizottság korábbi határozatában Lo65l2ot3. (Ix.30.) máľ korábbanhozzájárult a Ludovika
Spoľtközpont kapubehajtóinak létesítéséhez.

u. Indokolás

A közlekedési kapcsolatok kiépítése dĺintően az orczy paľk, és a Ludovika tér területén valósul meg,
melyek nem álnak Önkormányzatunk tulajdonában. Az onkormźnyzatunk tulajdonában álló Korányi
Sándor u. közteľületre, valamint a Diószeghy Sámuel utca koztertiletre szĺikséges a Tulajdonosi
hozzt|áru|ás megszerzése. (1. sz. melléklet)

III. Tényállás

Atervezet i munkálatok engedélyezési e|járźsához, aKorányi Sándor u.3la szám előtti mindkét oldali
járda szakaszának, és keresztező túpä|yźĄának, valamint a Diószeghy S. u. 30, és a Korányi Sándor u.
14' számmal szembeni jźrdaszakasz megbonttsához, szi'ikséges az Onkormányzatunk Tulajdonosi
hozzájźru|ása. (2, 3, 4. sz. melléklet)

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ĺsmeľtetése

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 6612012. (XII.13.) önkoľmányzati rende|et 17. $ (1) bekezdés b) pontja, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtestĺilet és Szervei Szervezeti és Működési
Szabźiyzatźlľól szóló 25lf0l3. (v.f7.) önkormányzati ľendelet 4. számű mellékletének l.4.5. pontján
alapul, ami a Váľosgazdźĺ|kodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé tęszi.

V. Dtintés tarta|mának rész|etes ismeľtetése



Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dontsön úgy, hogy a Kĺjzlekedés Kft. kérelméľe,
tulajdonosi hozzájtruIásátt aďja, a Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem ,,Ludovika Campus'' park és

infľastruktuľa közúti kapcsolatai közterĺileti munkáihoz.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A kivite|ezések engedé|yezéséhez. majdani kozterületi megindításához szükséges a tulajdonos
onkoľmány zat tu l aj d on o si-ho zzáj ár l|tsa.

A dontésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

A fentieknek megfelelően kéľem abatáľozat elfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzź$áru|ásźi adja, a
Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem ,,Ludovika Campus'' park és infrastľuktúra köztÍi kapcsolatai
közteľületi munkáihoz

,ĺjgyiratszám: 16-l |08l2llf0\3
Kérelmező: Közlekedés Fővárosi Terłezó Iroda Kft., tęrvezó: Erős Rhoreľ Áaĺm
Helyszínek:

o Budapest VIII. Korányi Sándoľ u' 14. szám e|őtti és szembeni közrit (hrsz.:336031) aszfalt
járda szakasza, bontássalo és burkolatbontással éľintett,

o Budapest VIII. Korányi Sándor u.3la' szám előtti (hrsz.:33603|) aszfa|t járda szakasza,
bontással, és buľkolatbontással éľintett,

o Budapest VIII. Diószeghy Sámuel u. 3 szám szembeni közút (hrsz.:33603t) aszfa|t járda

. 
szakasza, bontással, és buľkolatbontással éľinteĹt,

Helyreállítási kotelezettség:
- a buľkolatbontással érintett járda teljes szélességben, az tĺpá'|ya bontási szélességben és teljes

rétegrendjében ttirténő helyreállítása,
- z ztildteľületi szakaszok védelme- teljes helyreállítása (fák megóvása, teľmőtalaj cseľeje'

cseľjékés fű újľatelepítése), /34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $ (3)' (4)' (5)' (6).

bekezdése szeľint,
- aburkolatbontáshelyszínételkerülő útvonalatjó||áthatőanje|zik,
- jól |áthatőan tájékoztatják az ińhasználókat a buľkolatbontás várható időtartamárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minóségben töľténő helyreźll'ítźsára,
- aberlháző és kivitelező közösen 5 év gaľancitúvtů|a| a helyreállított burkolatért.

Tźtrgy: Tulajdonosi hozzájźtru|ás Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem ,,Ludovika Campus'' park
és infrastruktúra kĺjzúti kapcsolatai közteľületi munkáihoz.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. december 16.

A dontés végrehajtását végzó szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjáľa (megfelelő a|źhinandő!):



indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. december 09. cv-';'-
Szűcs Tamás

ugyosztźiyvezető
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Budapest Főváros V|lI. u".#,]ul"ä,.;;-.-'. '
Önĺ<ormányzat

VagyongazdáÍkodásĺ és Üzeme|tetési Ügyosztáľy

1082 Budapest, Baross u. 69-67,

'ťátgv:

fejIesztési igazgató

Mełléklet: 2 pĺd.engedélyezésĺtervdokumeniáció
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Fele|őstervező: RhorerÁdám

NEMZETI KözszoLGÁtATĺ EGYETEM''LU DoV|KA cAMPUsu
PARK És INFRAsTRuKTÚRł erucroÉlYEzÉsl TERVD.KUMENTÁclo
KözĹEKEDÉst MUNKARÉsz _ KozÚTl KAPcsoLAToK

Tisztelt Címzett!

A Nemzeti Kĺizszoĺgá|atí EgYetem megbízásábót eIkészítettük és mel|éke|ten megküĺdjük táÍgyitervet.

A Korrnány döntése a|apján kieme|t beruházásként valósu| meg a Némzeti Közszo|gá|ati Egyetem
,,Łudovika Campus,,. A ,'Ĺudovika Camcus,, megva|ósĺtása során új funkcĺójú épü|etek jönnek |étre azorczy park terü|etén (oktatási épÜiet, sportközpont, LoVarda].
Jelen terv a ,,Ludovika Campus,, beľuházás megvalósításához szl.ikséges közútĺ kapcso|atok ésgyalogos buľkolatok kia|akítását tartaĺmazza, amelyek kĺizterüĺetet érintenek .
KérjÜk' hogy a beädott tervekľe a pÍojekt megvatósításához szükséges tulajdonosĺ és kozútkezelői
hozzájáru|ásukat megadni és címünkre megkÜldení szĺveskedjenek.

ÜdvtizIetteĺ
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