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Tisĺelt Vĺíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság!

A

I.

Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

MélyéptervKomplex Méľnöki Zrt.

_a

Nemzeti Kĺizszo|gá|ati Egyetem szolgźlltatás
megrendelése alapjĺán _ kérelmet nyújtott be a Budapest VIII. keľület Orczy parkban létrehozandő Ludovika Campus beruházás keľetébentęrvezett lovaľda víze||átási és csatorniŁási
munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzźtjarulás megszerzése éľdekében(1. száműmelléklet).

Az ingatlanon

kommunálisviz, ťllzo|tővíz és locsolóvíz há|őzat létesül, melyek ktjzĹil a
vaľosi ivővízhźiőzatrő| a kommunális és ĺszo|tővizhźiőzatlesztáp1'źůva. A kommunális vízmennyiség a jelenlegi bekĺitésenmáľ ręndelkezésre á11, de a tuzo|tővíz igérry biztositásźůloz
szfüséges a Budapest VIII. keľület Diószegi Sámuel u. 30. szźtm e|őtti köZterületen (hrsz:
3 5903

kül<jn

) me gl évő v ezeté|<r o| |eágazás kiépítése (2. szárrń mell ékl et).

A szennyvíz és csapadékvízelvezetések a Korányi Sandor utcai (hĺsz: 36031)

egyesített rendszeľiĺcsatomába kötéssel kerülnek kialakításra
Ezkét csatoma bekötési helyszínt jelent:
1. szennyvíz és csapadékviz a Korányi utca 16. szám előtti köĺerĹileten, (3. szźlmu melléklet) illetue a
2. csapadékvíz bekĺjtésa Korányi utca 30. sziím előtti köZteľületen(4. számumelléklet)
"ř----- \
lósul meg.

A

történnek, a bontássď éľintettút- és
létesítendő bekĺjtéseknyílt munkaaľkok készítésével
jĺírdaburkolatok helyreá||ítása a dokumentáciőban leírt módon és rétegľendben kivitelęzhetó. ,

A

kérelemben jelzett és a dokumentációban tész|etezet1érintett építésiteľiilet a Józsefuiíľosi
onkormányzat tulajdonábarl áIlr, így a létesítéshęzsztikséges a tulajdonos onkoľmányzatunk
tulaj dono si ho zzźĄ ániása.

il.

A beteľjesztésÍndoka

Az eIoteqesńéstárgyában

ilI.

A döntés

a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

céljao pénzügyĺhatása

A

kivitelezések köZterületi megindításához szfüséges

Tulaj dono s i

A

Tu laj

Iv.

a

tulajdonos onkoľmányzat

ho zzźĄ źlrulása.

d on o

s

i d tintés n ek onkoľmányzafu

nk

at éńnto p érzngyi hatása ninc
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Jogszabályi kiiľnyezet

Budapest Józsefuáĺosi onkoľmáĺyzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakoľlásaľól szóló 66lf0I2.(XII.13.) önkormányzatirende|et 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefráľosi onkoľmányzat Képviselőtestiilet és
Szervęi Szęwezeti és Mfüödési Szabá|yzatźnő| sző|ő 3612014. (XI.06') önkormiínyzati
rendelet 7. szźmű mellékletének 1.4.5. pontjĺán alapul, ami a Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dĺintésétlehetővé teszi.

Fentiek aIapjźn kéľema Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájálrulásra vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájáru|ását adja,

az Orczy parkban épülő Nemzeti Kozszolgá|ati Egyetem lovardájanak tíJzo|tővíz és csatoma
bekötések létesítésének
kĺizteruleti munkáihoz.

|Jgyiratszźtm.. r6-1405/2014

Kérelmező:
Helyszín:

Nemzeti Kozszo|gźiati Egyetem megbizásttból a Mélyépterv Komplex Mémĺjk| ZÍt. ( terv szám: t3 .02-| 612)
Korĺányi Sĺĺndoru. 16. szźlm eIottĺ köZteľĹilet (közteľĹilet hĺsz: 36031; csatoľna
bekötés), Korĺányi Sánđoru. 30. szźm e|őtti közteľület (közteľĹilet hĺsz: 36032;
csatoľna bekötés), valamint a Budapest VIII. kerület Diószegi Sámuel u. 30.
szám előtti kĺiĺerulet(kđzteľülethľsz: 35903; tuzo|tővíz bekötés), jĺáĺda-és
kozíltszakasz bontással és buľkolatb o ntás sa| éľintett.

Helyľeállítási kötelezettség:

-

a burkolatbontással érintett jáľda és közút bontási szélességben és teljes réteerendjében
töľténő vé gleges helyreállítása,

-

a burkolatbontás helyszínételkeľiilő útvonalat jól láthatóan jelrzik, és tźljékoztatjźkaz iú-

-

használókat a buľkolatbontás vaľhat ő idótartarntrőI

kĺitelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben
beruháző és kivitelező közösen 5 év saranciátvá||a\

Egyéb kikötések:

t<jľténő he|yreźl|ítźlsaľa,melyre a

- Az
-

engeđélyes,a kivitelezés teriiletén érintett kcizműtulajdonosok (közműszolgáltatók)
eseti előíľásai alapján végzi az építést,valamint tőlfü helyszini szakfelügyelet kéľ.
Felhagyott közmű,vezeték, kábel a ftjldben nem maľadhat.

Felelős:
Hataľidő:
A

polgármester
20|4. november 24.

döntés végľehajtásátvégzoszewezeti egység: Yagyoĺgazdálkodási és Üzemeltetési Ügy-

osztź.Jy

A lakosság széles körét éľintő d<jntések esetén javaslata

hirdetőtáblrĺn

inđokolt

a kozzététe| mődjára
honlapon

Budapest, 2014. november 1 9.

<::-

Pénzes Attila
|JgyosztáIyvezető

KÉszÍľeľrp:V,ą.cyoNc,ą,ZDÁLKoDÁSI ÉSÜzpvĺľl-ľpTÉslÜGYoSZTÁLY LÉľEsÍIľĺÉNYÜZEMELTETÉSI Inoo'c.

<---*--

LBÍnre,: Sze'só ENpnB

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL /Nľlr,ĺIcÉNypI., IGAZoLAS..

51cL--;

Jocl KoNľRoLL:

EllBNoRIzľp:

i,

f

t

ln

,ĄilJ,,frLlxlk
Dn. KovÁöS GABRIELLA
ALJEGYZO

')

y':

B

ETERJESZTÉsR.E,.q.Lr,q,\MAS

A\

t:
i.:!

JovÁHe.oyr

:

(JCvr-==-r
D,Ąľ,q.o,c.-RIvĺ,q.N Ep n'ĺA.

lpcyzó

e

VÁnosc

Ásl ÉsPÉNzÜcyI BzorľsÁc

I. számú melléklet

,

x*ĺtał#Ě.'iiäd*'"i "

*v'

.

Šj,#ä.ŕä''
*.ąl'

**ĺąLYiłsTäRvKff}ĺ ĺ}Ł trX } t ĚRNiiKt
ľ,Á nľĺę*łt* nĺłxĺ ĺ! x#lrťÍ łqssev*s vľ"ĺ^ľłtr.
ĺ{. $$}ä 8ĺđ*p****\r$rťaku' tĄ

!ď'l, {ss"t'ł.łäł4}*&.

H'łi* 3$l4. *ktô}reľ.Ź*-

í5c{st.:

š{K 9ńIl

lt}I{ {ĺxvĺĺr*x;szx}rě ť*xłsą

!?ät. kEľ. .llů*sefi''sľösĺ Ůnk*ľĺnlilr5vxt Pł:|gĺłnrr*stcľĺ
3'řiľotsti*
Vag''irng*ľ,ĺ}ĺi{ks}*r*,*łć* tiz*Hrsltt{.8-ti iip"*sut$ĺy
[}*ĺł*ĺr**ĺ

s*ľ*ss u' s&ň7-

'!*ś}

Nľľxľ.*xĺKľltxĺĺlĺgĺł}ntí
äigr.ettłtr- ['łrľxľd*
Nhit*li {*n'
KĺlI*,ň kfrľ,łm ĺi ľl}ĺif*"*

il"śľg3":

't3.$l.I{3'Ź

ľeľt.*záĺrr:
(iĘn*ł3'{:pt*ľ4

i:l." liéo

7i'.1r;,ł;.y;1eg1ĺ

}fuŕĺ*gat**k**m*ĺ-ĺĺ;"z ..
Xiillyl:l:;'l..

:','.,
.ei r! lł..'iłÍ..
,
l;i;\ -. :
!:
"ł,,,,,''','' '-. ' -'
|.:i.:,ő,. l
i .'...;l':ĺi..l. ,.
:

:.,
!u

5ĺ$ätełCĺľ}ł:

] ; {.:
ĺ
í}*ł-t.t"i*.; ĺ :, .i:ľ

,

ťli

ľi š{ě; x11ä*

!.
l'::;]l.'-ll.':-i

1..:
.'
l'.'-*"l:1...'":'''''ĺ'''''''-'

.{.

s

.ą
'{

I

":-

t

'

Ě'

J *-

1

ksrĺnĺielláĺi*iÍ"*}*ĺÍłt*jt{viľ*1ĺĺ{ĺásc*gł*rĺtl{ľ"**} ĺ ffiľ*ľr.ł*iiř-$?.}Üfi$*. ;\emľ.e{!
ĺ}frh{g..1Tfr' ćpťĺ**ľixld* nĺegbiľáĺąlh*}Ti{ľsnsŕgĺ*kĺ*ľl'ť'jli.sĺ*gľeľ:ĺiešđ
T,árgyż tn*ĺ:k* kttJss
fi

Á

gałłĺĺ.i
ĺiĺsĺĺil
fr 53eľ*ĺ:ł"

Kĺlĺ:rrĺ{nys ]Ýsěnxł* Kĺizsľeäg$'**ľiüäľ{r{$:'? {* ał ü:ľľ'3. p*ľ}*Łxĺĺáľĺĺłh*ľxnlÍ*
L:ĺ.lĺĺsĺ'.ilĺłĺ
tł.łĺtrp**nl*gľ**]ĺi:ĺĺĺásłlĺĺi1đĚ1$ĺsĺŤ'
Á beľuśĺ;Ěľňsk*ľgÍdŁreĺĺ'i.:i*n ĺttľmł:*$e ÍÜľ"ĺ.*u{ĺtłĺrľnł"đn
h{ĺlęii k#rrnĚ *łlĺĺĺ.ĺ$sj
ťęl*ĺl*ĺsi
óĺ e**tĺłľxĺĺimĺxi
Túľss*.ĺ}ĺitł.ňlr
ĺłtĺtľlk*ľó'gĺck*t
ĺ*ľ\,łd'
k{}ľłtł* ľś*ľtlsť*xĺ
.Ą łeĺ!ęľ.,si{,iĺlľĺĺ-*
:r;*g!ŕvĺi*ĺĺĺxťsĺłgĺlk*l
{igyeieĺtlł:* l.ĺi** ľłlľg-l'iglľĺlj*$łx,ś:exk;ipłsĺĺlrłÉ*asr
} {ib t}i ťiíĺttťĺťĺut
íí}1t'}* FV{:.lJ. Ł} }x5 pvť"1j3 sek{?tľsĺglĺ ł ĺ{b ĺij ĺäľł:tĺ$r.iĺ
ĺä}ld{} ĺ'ł:3
ł;sxĺ*g'łłĺ
ĺ:*k$ĺđsr
łľľr''e*fiłĺ:k"Á tgľvťiĺľĺi
łxkőĺćs*Jła i.l'r:ľńĺlyĺ$axĺjĺlľtlĺcá.l:::x 1lrxx.;3{i{i31 }- a
b*k{iĺ.rs g ilisi*ľ-e;;ĺĺŤy*ĺ{*u*! lääľńĺ}írnf'.kľ"ła":3,Í9i}3': *ĺ:iiĺ*ek.
{*š\-{ť.ťttĺ*ä*lt'ĺ1ĺ{ä

á

b*Ł$ł* v*,lłtłćŁ*k{ľsłlĺi:**h.l.Ŕav'ęeeli:fu} *pťtć*đr*lsľiĺnĺ.łĺĺ
ł?ĺ,Łĺ*ľklt3*tltł-ly'ľedl?iĺłŁĺa*ĺa

nĺ ĺť'Ilrtraiĺĺ':
a[ůhhiah ľłľľi

.
*
.
.

4 ľ::t ÁŰ

á e:x

J

t K*ĺ\.l ĺ Fi }:ĺttłcĺeĺiesĺlrlĺŁĺĺ1sŇľ*rĺęhtl5ľłĺ&í!íĺísĺ
il$}š'' *ěťli}tšł'gł}ťĺĺ

'!ť?ř ti'Ô.:
t:*l

}r*l5xĺili{tssx *d** *x.J!*xxśg'łlťn
Ô iĺćil*éłťJi
'rrĺľaillĺitéľľĺł'g

{."ĺĺt c*.ęl*ĺĺĺtx[ritiłĺtĺ;i,łĺ
łuĺ:í.vx*JJiti{teěťl*Ei

sľłĺ*x*6lb,*r;ĺ
,hĺlĺl*ok+ĺ
Ź* ĺ:ľĺĺ
ĺĺd*tś*ĺĺ**s4gböłt {1l.ł =ssÍ'-ą ĺiłľnig'$5 Ł.lX:l:l.}
"\ulits hłĺ;ĺĺ*íjĺĺĺĹł*
(:iüi:kłíĺ{*${}ľi.r** {.Yyĺl *$$tłł
f!}

kł*lyľeálliĺ'{saae *.ĺ$hhiłrkŚř*ťšĺ:1 ĺ{i?tć'dk;
.Ąí ŕriłäŔtt'leľ{}a buĺíł*íĺlĺá.xjĺ

*
.
-

3 cn: .Ę{.Ą$ j*ĺé}ĺ:'nĺ#lĺĺĺrľĚłlĺ
ĺĺaä*vľ*đĺlĺ{ĺ!sn
*täł:Éasľ"ł1łmss#}:'ĺx

IŻ łĺľrť}:Jš5."1ř-ľĺ{1}lłitttđrĺesisľľĺlĺlai*plĺcl5ł*iłlĺĺĺaĺ*
*ĺŠ*n*ľ*lł-ls*łsbéĺ:
1$ ezłĺärłrĺr:ck*:sŁ*vic* irr'"J3.ľ*ĺilíiłłĺss
asĺ:ĺĺxľ'đ.žexxćghłti
iTip **{trJł}

1

.,t

łi*stl;ľsÁ5aq ;b?šř$'s.}đkisgtęĘ] stđg

Đ''}frtĹM'$#rt{}F \jJli ššs::ĺř*':w.:Ť*ľtltEx'ĺęęn,xry{gąľx'Ęł"E}ä# ä

:1#ÍtŕIĺřěd

Ý;

'

#řjäsffFĺä{B$-:Ęš*$ł

ä,lt}ET tsi**".J{Í

i.}"l.tsi\

:$Tĺ"
j

.}ysš $ ix }x.ą e ;$.4äs$ff

ĹNš$}ę .'j š\ &H
\ł.ř:}"$

ľ
h.I&,źt,

|}šÉé}}$.$"äĘY.

št 'Y :,l. ${$ ät{- }ř

tffiiĺx.š"e:E

:Y*t'}*ÍEš;tp:l

Ęľ$#ąřp.*t sc šś*tT$šššs:Yłl'-1Ě-}Ęm?$ľ1u*d# *; rłąąĺgľ'ĺ:7e.m;g
'.,łł*3?;tJť1.ytś.{i.*,,rył.u"ąĄ

ryaxłłv,iw;Mw, try;i*t

słY}L:$'Í3í}š!tišľ^s$ ;}'Šsđ^sľ}s$jx3
tlřÍ.ĺ{iľ.'fr-ľK,s,N.

E*

,ąryBąffi

zjŤ"{?#p*t}a

ffitäł$ťyäsÉ.'ft*x*Ę
* {}{}{ĺry;é-ęł{Í$Ęĺťt{}*?;**,9Łí-ŤŻv \ry|@w {í}.{ÄŤr ^{Ä:}ĺ 1*xľ*:jĺ
{Ť{*ä.}}Š}ĺti*..}ĺ
Ťče.$$Š.ěs$ŕsĄi* ŠřF}i.es$'3$ v uxrĺĺľxĺ*ĺđvq
fęiłź"',W,ł}?.rźWv gpqt#*äf*$ ľ";łt'géľírtĺĺť

y

lsąłtwg1w,łpfgľxłtĺęWsłtff{*ęĘ't}š

&$sł:j$ $lPřsíffi.íäł'tBł!Ü ät agl}Ť

-t'ôxšł

|s+lt$ís\ľs K$Fsx
*p Ęs{ĺJtl1$$s
ł"ł*$t}s* ltŤ}č**.Šř}š

v#t,7ĺä:*x.ĺł,tr,r,sÄ9}š${Ęl{ĺ3s:ĺ*{I'\"i*,:t}řłtô6'ístcš '*

.{**Ęí "Ę*#s}'r

f, szátmímelléklet

:i

,,

ĺ!
ł

.
!

&)

Fi{Jí\
T jľ] #"t jťl

ffi {.9* -

{

Pg

jĺv :=lł

é}
ĺ().
ii

CJ

i{
1ę :xts-

ffi
j*a

i\í

**ŕ.*_

$,.*

\JT

ľ43

"ri
{}

"f
a

s*

V V łzv*ä*ť$kľćľ

####;,

1,

3. számú melléklet

ü$*tsľnä
a 4sÜ Pvf,-u

b*k*t*sę
ä
}ř

l."Ä
ąt\}

i,'

1{J1
tr{}:

t<

.t*

':)

"'

'ź

1

Koránvi Sándor utca

N&*w,*

s 4*Ü
Fvc-u

Y

*{ffiWľ3
,ĺ'

"

i,"i 8*
-"._-.-;--:ti.]

ffi...-**Ę,

*s)
$
s}- .r-ĺ
fí} .-.

ä

sł

n

3>

4. számil melléklet

,

#.*##

l

ĺ{3}

J-ľ'
i'ľň

t9*ł:"
J

* *ts

