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Melléklet:3 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Koľmány döntése szerint kiemelt beľuházásként valósul meg a Nemzeti Kozszo|gtúati Egyetem
,,Ludovika Campus'' épĺiletének és környezetének átépítése. Ehhez kapcsolódik az orcy kert teľtiletén
a volt BKV blszgarázs területe miatti sikeres kármentesítés monitoľing kútjainak |ezźrása
(eltömedékelése).

il. Indokolás

Budapest Főváľos Főpolgáľmesteri Hivatal Beľuházási fóoszttiy kérelemmel foľdult
onkormány zatlln|<hoz (1. sz. metléklet).

III. Tényállás

Az Orczy kert körtili tervezet i munkálatok kivitelezéséhez a Korányi Sándor u' mindkét oldali járda
szakaszának' Yalamint a Diószeghy S. u. mindkét oldali járdaszakaszának, Az Illés u. páros oldali
járda megbontásához, sztikséges az Önkormányzatlnk Tulajdonosi hozzájźru|ása. (?., 3., sz.
melléklet)

IY. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáľól és a vagJon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról
sző|ő 66lf012. (xII.13.) önkormányzati rende|et 17. $ (l) bekezdés b) pontja' valamint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselőtesti'ilet és Szervei Szeĺĺezeti és Működési
Szabá|yzatáról szóló 25120|3. (v .27 .) önkoľmányzati rendelet 4. szźtmű mellékletének 1.4.5. pontján
alapul, ami a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

v. Dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy döntsön úgy, hogy a Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatal Beruházási főosztá|ya kéľelméľe, tulajdonosi hozzájźru|źlsát adja, az orcy kerti kármentesítés,
monitorins kutak t<jmedékelése köĺerületi munkáihoz'
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vI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi meginditásához sztikséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosĹ
hozzájáru|ása'

A döntésnek onkormányzatunkat érintő pénzüryi hatása nincs.

ĺ\ fentielrnelĺ megfe|elően lĺéľem a hatáľozat elfogadĺísĺĺt.

Határozati javaslat

AYätosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy Tulajdonosi hozzájáru|ástt adja, az orcy
keľti kármentesítés, monitoľing kutak tomedékelése kĺizterületi munkáihoz'

TJ gyiratszám: 16.|7 06lf0l3
Kérelmęző: BudapestFőváros FőpolgáľmesteriHivatalBeruházási főoszttiy
Helyszínek:

- 3. sz. melléklet szeľint

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett zöldsáv bontási szélességben, járda teljes szélességben és teljes

rétegrendjében történő helyľeállítása,
- a ztildteľiileti szakaszok védelme- teljes helyľeállítása (fák megóvása, termőtalaj cseľéje'

cseľjék és fĺĺ rĺjľatelepítése)' 13412008. (VII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $ (3)' (4)' (5)' (6).
bekezdése szeľint,

- abuľkolatbontáshelyszínételkerülőútvonalatjó||áthatőanjelzlk,
- jól |ćúhatőantájékoztatjákazűthasználókat a burkolatbontás várható időtaľtamáról,
- kötelezi a kivitelezót a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év saranciátvá||a| a helvreállított burkolatért.

Tźlrgy: Tulajdonosi hozztĘétru|áą orcy kerti kármentesítés, monitoring kutak tomedékelése
közterületi munkáihoz.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2013. december 16.

A döntés végľehajtását végző szervezeti erység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javas|ata akozzététe| mődjára (megfelelő aláhúzandó!):
indokolt hirdętőtáblán honlapon

Budapest, 2013. december 13.

Szrĺcs Tamás
llgyosztá|yvezető
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Jeĺezzük, hogy ',,A 
'"l"i,.é:'^', 

taiajvĺz szennyeződesének kármentesítése, vaiamint

;;:ą:."ätr1,Jł"xilij:řľ?:*'.x,-J.-ľ#si:,l-?:9ĺo":i.üĺi..řäijiiĺS,u.3/c,kármentesítési monitoiing.á'oo"ŕu'uňi;.ŕŕi;"xíffi;#l?:".?: 
J:ĹäŕĹx-*i'Ł ;

ä'łffi':?::3.a.i#ľ:'T'is^,T'","t:,Pu'n 23 db. moĺitoringkút és 12 db kiterme|okúi
Vizjogi tizemeĺtetesi"ngjoäř'ľľ"u,,;5* álta| KTVF: ĺzoěs-iizoóä š|aľ,än łi"aott

ä'.*::ä-ä!:.J::? -J[:ľ:Tľn,",*o,i',lľ'-.:..u3|-.'. ". ..- 
osszesen 35 db' kÚt

az MSZ zz ĺ ĺ o vonäitizä ;i.ä J ;i :älJ., i"l"::lľšřJä::lľ * eliornedékeĺést

Me]lekelťen kÜ|dom a Vonatkozó jogszabálvok s;b"eÍlzetésérciĺ szolo oĺzonylatot (KDVKTVF) zerĺnti igazgatási szoĺgá|tatási díj
|vle|leKeĺem a rendeĺkezésre áiíó tulajoänosĺ hccsalo|ni fogjuk a 

'eďńiá-v':ĺai,- amint n."gl."pjukf,].;jérulásokat il|etve póilásként
l.:ereml hogy a hivatkożoft ,ĺ,1*i'';;^"J:i:,^:)iomecjéke|ését 

"nguouly*1|?'l',ĺ3"*3'o,Jn.emeitôtés.ĺ 
engecéĺyben szerepIo kutak

Budapest, 2A13. december 2.
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TULAJDoNoSI HOZZÁJÁRUńs

' mint a Budapest, Vlĺĺ. kerrileÍ, Józseíváros

tu lajdonosi hozzájáľulásoľnat adom

'Á taĺaj és a tala,jvíz szennyeződésének kármentesítése, va|amint bontásĺ munkáĺatok a vo|tBKV buszgarázs terĹjletén Budapest, Vlĺl. Korányi S. u. 3/c,, ,. a,",,1'*,,t rehabĺlĺtációjakeretében,' címii kármentesĺtéshez kapcsolódó kármentesĺtési monĺtoring |ezárását kovetőkúĹe|törnedékeléshez.

Je|en tulajdonosi hozzájáru|ás az a|ábbi kutak MSZ 2211ô vonatkozó e|oírásai szerintie|tomedékelésére vonatkozik ( 8 db):

kÚt

tov kooľd. hrsz. hely terijIettuIajdonos/keze|ő

1 oc3f3{ 237850 35903 Diószeghy S' utca vul.l.er' Ôntoľm6Ei
Cm4 653227 237908 3Ąqn? Diiszeghy S. utca

Diószeghy S. utca

Vl||. ker. onkormányzái

-

V| ||.ker. onkormánrlzał
JmzS 653197 237938 JCVUJ

65300ô 237866 ą^n24 Korányi S. utca V|l|'ker. tnkormánÝzat
11 652972 237837 36031 Korányi S. r'ltca Vlĺ|"ker.ćnkormányzat

36031 Korányi S. utca Vlll'ker. onrormłyzat
3m13 oclöš5 ,ą77aa ?E,AAA Il|és utca Vll|'ker. onkormányzat

)m14 65287a I zsĺax s6054 ľtes utca Vlll ker.

Budapest, 2013. december ,,
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