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Tisĺelt Vĺíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

A Mélyépterv Komplex Méľnöki Zrt. _ a Nemzeti Kĺizszo|gá|ati Egyetem szolgźlltatás
megrendelése alapjĺán _ kérelmet nyújtott be a Budapest VIII. keľület Orczy parkban létreho-
zandő Ludovika Campus beruházás keľetében tęrvezett lovaľda víze||átási és csatorniŁási
munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzźtjarulás megszerzése éľdekében (1. száműmelléklet).

Az ingatlanon kül<jn kommunálisviz, ťllzo|tővíz és locsolóvíz há|őzat létesül, melyek ktjzĹil a
vaľosi ivővízhźiőzatrő| a kommunális és ĺszo|tővizhźiőzatlesztáp1'źůva. A kommunális víz-
mennyiség a jelenlegi bekĺitésen máľ ręndelkezésre á11, de a tuzo|tővíz igérry biztositásźůloz
szfüséges a Budapest VIII. keľület Diószegi Sámuel u. 30. szźtm e|őtti köZterületen (hrsz:
3 5 9 0 3 ) me gl évő v ezeté|<r o| |eágazás kiépíté se (2. szárrń mell ékl et).

A szennyvíz és csapadékvíz elvezetések a Korányi Sandor utcai (hĺsz: 36031) egyesített rend-
szeľiĺ csatomába kötéssel kerülnek kialakításra
Ezkét csatoma bekötési helyszínt jelent:

1. szennyvíz és csapadékviz a Korányi utca 16. szám előtti köĺerĹileten, (3. szźlmu mellék-
let) illetue a
2. csapadékvíz bekĺjtés a Korányi utca 30. sziím előtti köZteľületen(4. számumelléklet) "ř-----lósul meg. \

A létesítendő bekĺjtések nyílt munkaaľkok készítésével történnek, a bontássď éľintett út- és
jĺírdaburkolatok helyreá||ítása a dokumentáciőban leírt módon és rétegľendben kivitelęzhetó. ,

A kérelemben jelzett és a dokumentációban tész|etezet1érintett építési teľiilet a Józsefuiíľosi
onkormányzat tulajdonábarl áIlr, így a létesítéshęz sztikséges a tulajdonos onkoľmányzatunk
tulaj dono si ho zzźĄ ániása.

il. A beteľjesztés Índoka

Az eIoteqesńéstárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A döntés céljao pénzügyĺ hatása

9 ,j .-...sz.HapirendŤcr



A kivitelezések köZterületi megindításához szfüséges a tulajdonos onkoľmányzat
Tulaj dono s i ho zzźĄ źlrulása.

A Tu laj d o n o s i d tintés n ek onkoľmányzafu nk at éńnto p érzngy i hatása ninc s.

Iv. 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 dĺintését lehetővé teszi.

Fentiek aIapjźn kéľem a 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..

Kérelmező:

Helyszín:

r6-1405/2014
Nemzeti Kozszo|gźiati Egyetem megbizásttból a Mélyépterv Komplex Mémĺj-
k| ZÍt. ( terv szám: t3 .02-| 612)
Korĺányi Sĺĺndor u. 16. szźlm eIottĺ köZteľĹilet (közteľĹilet hĺsz: 36031; csatoľna
bekötés), Korĺányi Sánđor u. 30. szźm e|őtti közteľület (közteľĹilet hĺsz: 36032;
csatoľna bekötés), valamint a Budapest VIII. kerület Diószegi Sámuel u. 30.
szám előtti kĺiĺerulet (kđzteľület hľsz: 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 helyszínét elkeľiilő útvonalat jól láthatóan jelrzik, és tźljékoztatjźk az iú-
használókat a buľkolatbontás vaľhat ő idótartarntrőI

- kĺitelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben t<jľténő he|yreźl|ítźlsaľa, melyre a
beruháző és kivitelező közösen 5 év saranciátvá||a\

Egyéb kikötések:



- 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: polgármester
Hataľidő: 20|4. november 24.

A döntés végľehajtásátvégzo szewezeti egység: Yagyoĺgazdálkodási és Üzemeltetési Ügy-
osztź.Jy

A lakosság széles körét éľintő d<jntések esetén javaslata a kozzététe| mődjára
inđokolt hirdetőtáblrĺn honlapon

Budapest, 2014. november 1 9.

<::-
Pénzes Attila

|JgyosztáIyvezető
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4. számil melléklet

ĺ{3}l J-ľ'
, #.*## 

'ľňi
J

* *ts t9*ł:"




