
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzatKépvise|ő-testĺĺletének
Y ár o s gazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsága

G azdźůko déts i Ü gyo sztály 2 .2*....,,.napiľend

ELŐTERJEsZTÉs
A Y étosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20 l 6. április 25 -i Ĺilésére

Táľgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. keľtilet, Nap utca 7. számű ingatlan vízbekö-
téséhez

Előterjesĺő: dr. Galambos Eszter igyosztá|yvezető
Készíteffe: Szabó Endre
A napirendet nyilvános ülésen kell tlírgyalni.
A dönté s e lfo gadás áh oz e gy szeríi szav azattobb sé g szüksé ge s
Męlléklet:
1. Kérelem
2. He|yszinĺajz(forgalomtechnika)

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

A Corvin Udvar Kft. (cégiegyzékszźlm:01 09 201510; székhely: 1065 Budapest, Révay utca l0.) be-
nyijtotta a Budapest VIII. kerĺilet, Nap utca 7. szám alatti ingatlan (hrsz: 35654) új vízbekötés létesíté-
sénęk tervét, amely közterületi munkák elvégzéséhezkérik a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuá-
rosi onkoľmányzat(atovábbiakban: onkormányzat)tulajdonosi hozzájáru|ását (i. szźtmtlmelléklet).

A tárgyi ingatlanon (illetve a Prźúer utca 6-8. szttmma| egybefiiggően ) 94 lakásos társasház épül'
melynek beruhźzőja megľendelte a Thermia Energetikai Kft.-től (cégjegyzékszám: 01 09 9778|8;
székhely: ll48 Budapest, Adria sétány 9ĺF.) a víze||źttásra vonatkozó tervek elkészítését. A
közmiĺegyeztetések és felmérések alapján a meglévő Práter utcai bekötés nem alkalmas a használati és
o|tővíz igények együttes kiszolgálásáľa, ezért a Fővárosi Yízmíivek Zľt. a Nap utcai csatlakozást írta
elő.

A benyújtott terv szerint a vízbekötés kiépítése a Nap utcában - az tlttest páros oldal felé eső részén _
meglévő, DNl50 göv gerincvezetékľől történik, DN 80 méľettĺ, KPE anyagú csővezetékel, utcai főel-
zárőva|. A bekötés kivitelezését ftlrásos technológiával tervezik elvégeznie, így a Nap utca jáľműfoľ-
galom számára2,75 m széles sávot fenntaľtanak, valamint a gyalogos közlekedés a _ bontással nem
érintett _ páros oldali jrárdán biztosított. Az úttest alatti frlráshoz mindkét oldalon munkagödör, illetve
az épi|et pinceszintjére történő bevezetéshez munkaárok készül. A bontási munkálatok az ingat|an
e|ótti aszfa|t burkolatu jźlrdźú, és aszfalt burkolatu úttestet érintik. A vízbekötés idejére készített ideig-
lenes forgalomtechnikaitervhez a BKK Zrt.hozzźljárulását már megadta. (2. száműmelléklet).

Jelenleg az ingat|an előtti járdaszakasz teljes hosszban le van kerítve, a kĺjzterület foglaláshoz a
Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |1120|6' (I.l1.) szám,Ú határozatźtban megadta
hozzájźlru|ását.

A kérelemben és a dokumentáciőban rész|etezett Nap utca (hrsz: 35644/2) az Onkormźnyzat
tulajdonában á||, így a létesítéshez szükséges a tulajdonos onkormányzathozzájźru|ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozata|a aTisne|t Bizottság hatáskĺjre.



ilI. A dtintés céIja' pénzügyi hatása

A kivitelezések kĺizteri'ileti meginditźsáÍloz szükséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosi
hozzájźtru|ása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintó pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66lf0I2, (KI.13.) önkormányzati
ľendelet 17. s (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselőtestiilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá'|yzatáról szóló 3612014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentieka|ap jétnkéremaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájánilástú adja Corvin
Udvaľ Kft. (cégjegyzékszttm:01 09 20l5l0; székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.) kérelmére, a
Budapest VIII. kerület, Nap utca (hrsz: 3564412) 7. szám a|at1i ingat|an (fusz: 35654) új vízbekötés
kiépítésének köztertileti munkáihoz, aza|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez sziikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. a beruházónak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (I9l1994' (V.31.) KI{VM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváľos VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradékta|anul be kell taľtani,

c. kötelezi aberuházőtJkivitelezőt a bontási helyek útügyi mtĺszaki, valamint az a|ábbi tulajdono-
si előíľások szerinti helyreállításának szakszerű, megfelelő minőségben történő elvégzésére,
meýe a beruháző lkivitelező 5 év gaľanci át v á||a|:

. Nap utcai úttesten új aszfaltburkolat (kopóréteg) - legalább
megfelelő hosszúságban - keľüljön kiépítésre,

. a közterületfoglalást követően az ingat]ran előtti járdaszakasz
rendjében és teljes felüleĺí aszfa|tozässal történjen'

d. az engeđé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéro| akońerület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosihozzájárulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak mara-
déktalan betartźsáva|' a döntés napjźtő| szźtmított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6.źlpri|isfí.

a járđa szélességének

felújítása teljes réteg-
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A döntés v é gr ehajtźsźlt v é gzó szerv ezęti e gys é g : G azdá,|ko dás i Ügyo sztály

A lakosság szélęs körét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjrára
nem indokolt

Budapest, 2016. április 19.

hirdetőtáblán honlapon

a. ą1xu^.0*8J'
dľ. G|dlambos Eszter

ugyosztä|yvezető
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I. szźtműmelléklet

Coľvin Udvaľ Kft.
ro65 Buđapest, Révay u. 10.
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Tárgyl Tulajdonosi hozzź|arulźls kérelem Budapest VIII.kęr. Nap Utca 7 sz..Hrsz:35654
vízbekötés ügyében.

Tisztelt K<iztenilęt Tulaj donos !

Alulíľott Corvin Uđvar Kft. bęľr]hźlző képr.iseletet el|átő igazgatója,hozzájarulásunkat kérem,
hogy a tfugybaĺszereplő Buđapest ViII. Nap Lrĺcal sz Hľsz:35654 alatti ingatlanunkat ériÍ'tő
vízbękötés ęítéséhez tulajdonosi hbzzájáruIas*at ki ađni szíveskedjerrek.

Melléklęttek: Iđeiglenes forgalomterelési terv 1 .pld
Kozĺnue gy eztaett hely szíw Ąz 1 .pld
Miiszaki leíľás 1.old

Budapest, 20ló' mláľcius 21'

Tisztelettei :
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\. Conĺin Udvar Kft.
1Q65 Budapest, Révay u' ,10.

Adószárn: 251 2987 4.242
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ĎzaoolrJalazs

' tigyv€zető
Corvin UđvaľKft.

Corvin Udvaľ Kft
ro65 Budapest, Révay u. ro.

Nýlvántartja a Főváľosi Töwényszék Cégbíĺósága; cégjegyzé|<száma: o1-o9-2o151o
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2. szźmnmelléklet
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Meglévő jelzôlábla

Kihelyezendó j elzőtábla

*š
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sávos teÍelőtłĺbla, sárga villogÓ

védôkorláttal kôÍúlkerített
megvilágított munkateÍiilet

o.Męgi9ryzgl

Az ideiglenesen kihelyezendó .'Megállni tilos.'
je|z tźhlát a hatályba lépés e|öttlf Órával kell
kihelyezni, a1atia kiegészító táblan fęi kell
tiintętni a hatályba lépés idćipontját.

Bp., VItr. ker. Nap ttca7. sz.
3 5654 bĺsz. ingatlan vízbekÖtése

átfurással

Mérete.{ĺy: M:l:500

20|6.02.bć,'




