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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Előzmények

A Vidékfejlesztési Minisztéľĺum beruházásában megvalósuló projekt generálteľvezóje, az óbudu
Építész Stúdió Kft. kérelmet nyújtott be az épü|ő Budapest VIII. kerület, Kerepesi tÍ 7. szźtm alatt

átépülő Nemzeti Lovarda felújításához kapcsolódó Lóvásár utcai gépkocsi behajtó źńépitéséhez. (1.

számú mel|éklet) A Lóvásár u. (hrsz.: 3459I) közterületi kapubehajtó űtpźiyarészének magassági
korľekciójával biztosítanák l db meglévő kapubehajtó, |ő-szti|itó tehergépjárművek źL|ta|i

haszntihatőságźń.

il. Indokolás

Az ingatlanon átépülo Nemzeti Lovarda majdani rendeltetésszeru használatához sztikséges a
kapubehajtók terv szerinti átépítése (f. számű mel|éklet). Azonban, mĺĺszakilag, a kapubehajtó
közterületi magassági útpálya-korrekciója csak abban az esetben oldható meg, ha a keletkező
csapadékvizek elvezetéséről közterületen is gondoskodnak. Valamint javasolt' hogy a kapubehajtóval
szemben lévő BM-i telephely tu|ajdonához tartoző leromlott állapotu, kclzvetlen kozteľületi
kihajtókkal rendelkező gaľázssor bontásra kerülj ön.

ilI. Tényá|lás

A kapubehajtó kozterületi átépítéséhez szükséges az tnkormányzatunk tulajdonosi hozzćtjániása.

Iv. Dtintéstartalmánakľészletesismertetése

Javaslom, hogy a Yfuosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rigy döntsön, hogy u, Obudu Epitész
Stúdió Kft. kéľelmére (Íervező: otvos Zsuzsanna), tulajdonosi hozzájáru|źsźń adja, a Nemzeti Lovarda
közlekedési munkarész ( Lóvásár utcai kapubehajtó) közertileti munkáihoz.

v. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

Az építéshatósági engedélyek megszerzéséhez, és a kivitelezések kozterÍileti megindításához
szükséges a tulajdonos onkormányzat tulaj don osi-hozzájáru|ása.

A dontésnek pénzügyi hatása nincs.



vI. Jogszabályikiiľnyezetismertetése

A Bizottság döntése a Budapest Józsefvárosi tnkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szóló 66l20lf. (XII.l3.) onkormányzati rendelet 17. s (1) bekezdés e) pontján'
valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi Onkormányzat Képviselőtestület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatttrő| szőlo 25ĺf013. (v.27.) onkormányzati rendelet 4. szám.6

mellékletének l .3.5. pontjan alapul.

A fentieknek megfelelően kérem ahatározat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a óbudu Epitész Stűdió Kft. részére, a
Nemzeti Lovardaközlekedési munkarész (Lóvásár utcai kapubehajtó) köĺerületi munkáihoz szükséges
Tulaj don os i - hozzájárulását me gadj a, a következó fę ltéte lekkel :

IJgyiratszám: 16-77 5120|4.
Kérelmező: obuda Epltészstúdió kft..tervező:Öwos Zsuzsanna
Helyszínek: Budapest VIII' ker. Lóvásár u. 4. sztlm előtti hrsz.: 36522, aszfa|t útpálya, ritszegély,

aszfaltburkolatú iárda. burkolatbontással éľintett,

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett útpálya kapubehaitóval érintett szakasza. teljes rétegrendjében történo
végleges átépítése,
- a burkolatbontás helyszínét elkertilő úfvonalat jó||túhatőan je|zik,
- jól láthatóan tźĄékoztatjákaztfthaszná|őkat, a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjrténő helyreá||itására,
- aberuháző és kivitelező közosen 5 év sarancittt'vá||a| a helyreállított burkolatért.

E,gyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés terĺ'iletén érintett közmrĺtulajdonosoktól (közműszolgáltatóktól)

azok eseti előírásai a|apján helyszíni szakfelügyelet kér.
- A beruháző, az átépülő iltpá|yarészen, keletkező csapadékvizek biztonságos összegyíĺjtéséről,

és elvezetéséről gondoskodik.
- A Beruháző, a tervben bontásľa javasolt közterĺileti behajtással rendelkező, rossz állapotú

tároló (garázs) soľ bontásához, a tulajdonos Magyar Állam, BM tulajdonosi hozzájáľulását
megszerzi, a szükséges terveket elkészíti, a szükséges engedélyeket beszerzi, a bontási
munkákat a kiviteleĺeti, és a maľadó környezet rendezi.

Targy: Tulajdonosi hozzt|źtru|ás, a Nemzeti Lovarda közlekedési munkarész ( Lóvásár utcai
kapubehajtó) közterületi munkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l4. június 23.

A döntés végrehajtását végző szęrvezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y
Létesítményĺjzemeltetési Iroda



A lakosság széles korét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjára (megfelelő a|áhűzandő|):

indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. június 1 8.

/---->-_
Pénzes Attila

ugyosztályvezető

rÉszÍrEľľp: VAGYoNGAZDALKoDÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜcyoszrÁry LÉrpsÍrvĺÉNvÜzpvĺpI-TETÉSI
IRooe.

LpÍRľe: MrĺórLĺszto z\
ll

PÉNzÜcyIFEDEZETETIGÉNYEL/NEMISIrNYEL, IGAZoLÁS: -i,'l._ lL-------r

JoclroNľRoLL: ý
V

'*^ffiMű?
ALIEGyZI lnt[..lutĺ ĺ g.

JOVAHAGYTA:BETERJESZTESRE ALKALMAS:

ołNaoe-RlMÁN EDrNA
lEGyZo AVÁRoSGAZDÁLKoDÁSI GYI BIZoTTSÁG ELNoKE



*"r%
E ł ä oBUDA EPĺTESZ STUD|Đ
ffi oBUĎÁ6R3Jp

Budapest Főváros Vĺt|. keríilet
Józgefvóľosi onkoľľrrányzat

Létesítményi'izemeĺtetési ĺroda

Ügyintézó: Mihók Lász|ó

Budaoest
Baross u.6367.
1Ae2

Yjľjw.ob!cag|o!p'hL

Tlszte|t Mihók Lászlól

Ugyintéző: Ötvös Zsuzsanna
oe30-34+2$03

Munkaszám: 2a7-oz2o14
|ktaiiszám: 2243t2o14

Tárgy: ťĺozzĄáw|ás kéĺelem

l.|ł1'.:..:l'

i,.:,i, )'/

A Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából |rodánk e|készítette a Nemzeti Lovarda
Felújítása építési engedélyezési terv, KöE|ekedési a|átámasztó munkarész című tervet, me|yet
melléke|ten benyújtunk Önokhoz'

A dokurnentációban lévő U-3- utepĺesĺ helyszínĘz a közmŰuzemeltętők által
pecsétettetésľe kerulŁ

Kérjük' hogy a benyújioti dokumentácĺók aĺapján a rnagasépíiési engedé|yezési eljárás
|efo|yĺatásához szükséges tu(ajďonasÍ és kćjzútkezelői hozzájárutásuĺ<aŕ szíveske-djenek
megadni

Melléklet:
- Nemzeti Lovarda Fe|újítása épĺtési engedé|yezési teľv,

Koz|ekedés a|átámasztó munkaÍész 1 Dld.

Üdvozlet{el:
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