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Tisztelt Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismeľtetése

A MOBILTERV 2000 Kft. _ a Futweal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. meg-
bizása alapján _ elkészítette a Budapest VIII. keľület Corvin Sétány Progĺam IV. ütemében
létesülő 125-ös tömb beépítése kapcsiín sziikségessé vá|ő vízvezeték kiváltások kivitęli tewét,
melyhez kéľik a tulajdonosi hozzájźlru|ás megadását (1. számú melléklet).

A Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete 1|5120|5. (V.14.) szźtmu hatfuozatábarl
elfogadta a Corvin Zrt. kozcéIú felajanlását a Corvin Sétĺĺny Pľogľam kĺizmű és kóztertilet
felújítás kiviteli és engedélyezési teľveinek és jogeľős engedélyeinek beszerzéséről és
elviekben hozzájźru|t a Budapest VIII. keľület Szigony utca, Práter utca és Tĺimő utca közötti
szakasza kétirányúsítźsához és a Budapest VIII. kerület Bókay János, utca Práter utca és
Tcjmőutcaközöttiszakaszénakforgalomcsillapítottkia|akitásához.

A Budapest VIII. keľület Corvin Sétrány Pľogram IV. ütemében létesrilő 125-<js ttimb beépíté-
séhez szfüséges útépítési, térburkolat építési, vizelvezetési és forgalomtechnikai engeđéIyezé-
si tervéhez a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 52Il20I5. (v.27.) szźnrŕl
hatźrozatábanmegadtatulajdonosihozztĄźru|ását.

A tervek szerint a Bókay János utca három foľmai egységľe osztódik, az e|ső szakaszén a
Tömő utcától egy kisfoľgalmú zsákutcalesz, a középső Corvin sétányra eső részén szegélyek
nélküli díszburkolat épul, az utca 3' szakaszźn aPrátęr utcáig egyiranyu forgalommal bonyo-
Iődik az irodaház méIygarźns kihajtó forgalma. Az tltépítés, téľbuľkolat építés okán sztiksé-
ges s é v á|t a B ókay Jáno s ltcai v ízv ezęték kiv á|tás tervezé se.

A MOBILTERV 2000 Kft. a kiviteli tervek elkészítéséhez egyeńetést folytatott a Fővárosi
Vízművekkel, valamint a Fővárosi Túzoltőpaľancsnoksággal. A teruezętt létesítmények hasz-
náIati vizigényének, valamint a kĹilső és a belső o|tőviz igények kielégítésére D 225 I(PE,
(PE100' P16) vezetéket kęll kiépíteni a Bókay János utcában aPráter utca - Tömő utca kĺiz<jt-
ti szakaszon, megfelelo számű ftjldfeletti tíizcsap telepítéséve| (2. sztnrńmelléklet).
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Az tlj vęzeték nyomvonalába eső' a jelenleg üzemelő torzsháIőzaton meglevő és megmaradó
vízbekotéseket (5 db tervezett) az ti vezetékľe átkotik és KPE arĺyaguľa csęľélik a mérőőrá-
kig. A meglévő két db fĺjldfeletti tuzcsap átépitésre keľül' a helyfü is változik, és még négy
db új ttĺzcsapot telepítenek, hogy a ttĺzcsapkiosztások megfelejenekatiszoltási felvonulás te-
rĹilet követelményeinek.

A T<imő utcai és Práter utcai csomópontokban aYízmuvękkel töĺtént egyeztetés szerint vég-
zik a mcglóvő gcľincvczctókckkcl történő összckötóscket, figyelemmel a nevezett utcď<ben
későbbiekben végzendő kiváltásokľa.

A kérelemben és a dokumentációban részLetezett Bókay János utca (hĺsz:362II), Tĺjmő utca
(hĺsz: ) és Pľáteľ utca (hĺsz: 3610012) út- és jźrdaszakasza a Józsefuárosi onkormźnyzat
fulajdonában á||, így az engedéIyezéshez szĹikséges a tulajdonos onkormányzathozzájáĺulása.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|őterjesztés tźtrgyźtban a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskĺire.

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések köaeľiileti megindításához szĹikséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzźĄáruIása.

A tulajdonosi döntésnek onkormányzaínkat éľintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13.) önkormĺĺnyzati ľendelet |7. $ (l) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselőtestiilęt és

Szervei Szewezeti és Működési Szabályzattrő| sző|ő 3612014. CXI.06.) ĺinkormányzati
rendelet 7. számű mellékletének 1.4.5. pontjan alapul, ami a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzájźlrulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.l20I5.év (.........hó.........nap). szźtmű Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági
határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájźru|ását ađja
MOBILTERV 2000 Kft. részére a Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Pľogram IV. ütęmé-
ben létesülő 125-ös tömb beépítése kapcsán szükségessé vźůő, a

o Bókay János utcát (hľsz:362ll)
o Tömő utcát (hrsz: 3616212)
o Práteľ utcát (hľsz: 36100/2)

érintő vízvezętékkiváltások kivitelezési munkáihoz. az alábbí feltétęlekkel és kikĺjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźlru|ás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszeruése alól,

b. a bqvházőnak (építtetőnek) a koziftkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájánilást a vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Polgármesteri Hivatal



Hatósági ÜgyosnáIy Építésiigyi Iľodájától előzetesen meg kell kémi, és az ab-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kĺjtelezi a kivite|ezót a szakaszokon a buľkolatok ideiglenes helyreállításfua,
melynek abínonsáęos k<jzlekedésre alkalmas állapotźttavég|eges helyreállításig
fęnn kell tartalia,

d. az engedéIyes köteles a munkák (helyľeállítás) elkésztiItérłĺ| a közteľtilet tulajdo-
nosát írásban éľtesíteni'

e. jelen fulajdonosi hozzájaru|ás csak az engedéIyező szeľvek' szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betaľtásávaI, a döntés napjátő| számitotí1 évig érvényes.

Felelős: polgiíľmester
Határidő: zD|s.junius 08.

A döntés végľehajtás át v égző szew ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzétételmőďjtra
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, z}Is.június 0 1.
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Teĺefon: (1} 320-31-99

E-mail : gondazsu@yahoo. com
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Tiszte|i Cíĺł!

Mobiĺterv 200c Kft ełkészĺtette a Coľĺin sétány }V. {:teméhez kapcsclótió, Bókay

utcai (Práter u. - Tomó u. közciti) vízvezetek kiváltásĺtervě'|'

Az engedélyezéssei kapcso|atos ĺeladatokat a teľvezó megbízattjaként én végzem.

Fentĺek a{apján csatoíian átadom a dokumentácict azza1, hogy kérem,

szĺveskedjenek a tuiajdonosĺ hozzájárulásukat megadni'

Segítségüket eĺőre koszönom'

tv{elłěkiet: .i pĺd,
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