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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I.

Tényállás és a döntés tzrta|mának ľészletes ismertetése

a West Center Ingatlanfejleszto Kft. szo|gá|tatźs megrendelése alapján _
kérelmet nyťljtott be a Budapest VIII. keľület Szentkirályi utca 4. szám a|atti ingatlan (hrsz: 36510) új

A Fővárosi Vízművek ZÍt. _

vízbekötés kialakÍtrásának közterületi munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzése
érdekében(1. számú melléklet).

A Fővárosi Vízművek Zrt. a szikséges közmíĺegyeztetések és helyszíni felméľéseka|apján elkészítette
a vízbekötés kiépítésénektervét. AtervęzettNA l00 méretű, KPE P-10 anyagűvizvezeték bekötése az

utcĺĺramerőleges iľányban történik, azingat|antelekhatáľátő|f,5 m-re haladó, meglévő NA200 mérettĺ
gerincvezetékről. A bekötés kivitelezése 3,0 m hosszban, nyílt munkaárokban történik, azaszfa|tburkolatú parkolósávot és az aszfa|t burkolatu járdát éľintve. A kivitelezés idején az egyirányú utcában a
forgalom számára a munkagödör mellett 3,0 m széles sáv marad a forgalom számára, a gyalogos forgalmat a járdán áthidalók elhelyezésévelbiztosítják (2. sztmű melléklet).

A

kérelembęn és a dokumentációban ľészletezett Szentkirályi utca (hrsz: 3652f) a Józsefuárosi
onkormányzat nilajdonában áll, igy a létesítéshezszĺikséges a tulajdonos Önkormányzatunk
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A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyában

a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja' pénzĺigyihatása
A kivitelezések köĺerületi megindításához

szükséges

a

tulajdonos onkormányzat tulajdonosi

hozzájánilása.

A

tulaj donosi döntésnek onkoľmány zafinkat érintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet
A Bizottság hatásköľe a Budapest

Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a varyon feletti
tulajdonosijogok gyakor|ásáról sző|ő 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17' $ (1) bekezdés e)
pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefi'árosi Önkormányzat Képviselőtestület és
Szeľvei Szervezeti és Működési Szabä|yzatárő| sző|ő 36lf014. (XI.06.) önkormányzati ľendelet 7.
szátmű mellékletének l.4.5. pontján alapul.
Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot' hogy a tulajdonosi hozzájáru|źtsľa vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat
A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hory tulajdonosihozzźjárulását adja a Budapest
VIII. kerület Szentkirályi utca (hľsz: 3652f) 4. szám alatti ingatlan új vízbekötés kiépítésénekköĺeľü.
leti munkáihoz, aZ alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a,
b.

jelen tulajdonosi hozzájárulás aberahźzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshezszükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,
a beľuházóllak (építteĺőnek)a kdzútkęzęlői és munkakezdési (burkĺ;latbonL:ási) hozzźĄárulást a vonatkozó rendelet (|9/|994' (V.3l.) KFIVM rendelet) szerinti mellékletek csa-

tolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztźiy
Építésügyilrodájától előzetesen meg kell kéľni,és az abban foglaltakat maradékÍalanul
be kell tartani.

c.

kotelezi a kivitelezőt a Szentkirźńyi utcai jáľda- és iftszakaszon a bontási hely rétegrendjének (és jźtrda szegélykő) helyreźi|itźsźtkövetően, a jźrda teljes szélességében,legalább 1 m hosszúságban új aszfaltburkolat megfelelő minőségben töľténő kiépítésére'
melyre aberuházô és kivitelező közösen 5 év garanciźttvá||a|,

d.

az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a köztertilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

e.
Felelős:
Határidő:

jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok eloírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
polgármester

2015.augusztlls28.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti erység: Gazdźikodási Ügyosztály
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
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Tárqv: Tulaidonosi hozzáiáľulás kérése
Budapest' V|l|' ker. szentkiřáĺyi üĺca 4. sz. 36510 hrsz..ú ingatlan vízbekłitéséneklétesítéséhez
Tisztełi Szabó Endre

!

KéĺjÜk'hogy a tárgyĺ vĺzbekötés |étesĺtéséhez. a csatolt tervdokumentácio a|apján - a fenti tárgyú
|étesítményľea tulajdonosi hozzájárulásukat

Me||ékIet:

pId.

kiadni szĺveskedjék.

HeĺyszínĘz

o|d. Műszaki |eirás

pld. Forgaiomtechnikai ierv

p|d. Kozműegyeztetett he!yszínrajz

Budapest' 20,ĺ5. jú|ius í0.

lĺ

ľt l\
Koszônette|:

*J*i.},*,",
tervező

2. szźlm melléklet

