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Tisztelt Y ár osgazdállkod ásĺ és Pénzü gyi Bizottság !

L Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

A CoRVIN I22A ELso ÜľpIrĺ INGATLANFEJLESZTO Kft. (cégjegyzékszźlm: 01 09 f,7I389;
székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47 -53 . VII. em.) Budapest VIII. kerület Corvin sétány I22lA je|ti

tömbben két titemben _ a Práter utca és a Leonaľdo da Vinci utca sarkán lévő ingatlanon (I. ütem:
Práter utca 47. szám), valamint a Práter utca- Bókay János utca saľkán lévő ingatlanon (II. ütem: Prá-
teľ utca 49. szám) _ új, több funkciós társasházakat épit.
A CORDIA Park Residence Kft. (cégsegyzékszám:0I09 89741'1; székhely: 1082 Budapest, Futó utca
47-53. VII. em.) geneľáltervezo MOBILTERV 2000 Kft.t (cégiegyzékszźtm: 01 09 672374, II72
Budapest, Zó|yomiiú44/a.fsz'2.)bínameg a BudapestVIII. kerület, Coľvin sétány I22/A je|utĺmb
I. és II. titem beépítéséhez szükséges víz- és csatoľnabekĺjtés teľveinek elkészítésével.
A benýjtott tervek a|apján kéľik a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzat (ato-
vábbiakban: onkormányzat) tulajdonosihozzájátulását (l. számú melléklet).

Vízbekötés:
Az I. és II. ütem vonatkozásában meghatározásra kerĺilt a hasznźůati és atizo|táshoz sztikséges víz-
igény, amely a|apjźn a Fővárosi Vízművek Zrt. e|vi nyi|atkozatában a létesítmények víze||źttásához | _
1 db NA 100 mm-es bekotést engedé|yezett a Prźúer utcában jelenleg üzemelő NA 300 ac
víznyomóvezetéWő|.
A bekötések 9,6 m utcai szakaszbó|, a járda alatti teriiletre kerülő házifőe|záró beépítésből állnak, és
az épu|et fa|ttő| 1,0 m-re történő beállásig (mérőig) készülnek. A bekötőcsövek típusa és méľete:
Dl10 KPE (PEl00, SDR1 l P 16).
A torzsháló zatra kötés a Fóvárosi Vízművek Zrt. kivitelezésében készül.

Csatornabekötés:

A bekötések a Főváľosi Csatomázźsi Művek Zrt. e|ózetes tźĄékoztatása szerint kerültek tervezésre. Az
építési övezeti besorolás és megállapodás alapján * tźroző kialakítása néIkül - a felületekľő| össze.
gytĺjtött csapadékvíz kĺjzvetlentil a közcsatornába keľi'il bevezetésre. A kommunális szennyvize|veze-
tés a belső htůózatbő| gravitációsan torténik' Az I. és II. ütem közös bejáratű mélygarázsánaktakaritő-
vizét kĺilön kezelik, majd szivatýúval emelik a pinceszinti gravitációs alapvezetékbe, ami az épületből
az SZ-07 jelű, Leonardo da Vinci utcai, míg az SZ-Üf jelű a Práter utca tengelýben futó egyesített
rendszerű gyiĺjtőcsatornára csatlakoznak,T1 és T2 jelű tisztítóaknák k<ĺzbeiktatásával. A II. ütem pin-
ceszinti gravitációs a|apvezetékek az épületbo| azSZ-0| jeliĺ a Bókay János utcai, mig azSZ-\f je|íj a
Prätet utca tengelyében futó egyesített rendszeľíĺ gýjtőcsatornára csatlakoznak, a T3 és T4 jelű tisztĹ
tóaknák közbeiktatásával. A csatornabekötésekhez tervezett csövek típusa: D 300 KG PVC. A víz- és
csatoľnabekötések ahe|yszínrajzon keľültek felttintetésre (2' számű melléklet)'
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A Corvin sétány 1ff/A jelru tömb I. és II. ütem építését érinti a határoló utcáktervezett átépítése, ezért
a szükséges közműbekĺjtéseket előközművesítésként kívánják kivitelezni. Az átépített utak bontási
tilalom alá esése miatt az útépítéssel egy időben, a bontási munkákkal összehangolva' az útépítések
ideiglenes forgalomtechnika védelmében kell elvégezni.

A bekötés kivitelezését nyílt munkaárokban tervezik, a bontási munkák az ingat|an előtti aszfalt bur-
kolatujárdát, és aszfalt buľkolatli úttestet érintik.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Práter utca (hrsz: 36|00lf), Leonardo da Vinci utca
(hrsz: 3627012), va|amint a Bókay János utca (tvsz: 362|l) az onkormányzat tulajdonában á||, így a
viz- és csatornabekötés építések közterületi munkáihoz szükséges a tulajdonos Önkormányzathozzźtjá-
rulása.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstárgyában a d<jntés meghozata|a a Tisztelt Bizottsźryhatásköľe.

ilI. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása
Az engedé|yezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításźůloz szükséges a tulajdonos
Önkoľmány zat hozzáj áru| ása.
A tulajdonosi döntésnek onkormányzatot érinto pénzugyi hatása nincs'

Iv. Jogszabályi köľnyezet
Yárosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottság hatásköre a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 6612012. (XII.13.) önkoľmányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselotesttilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatfuő| sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mel|ékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentieka|apjánkéremaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozztijavaslat

AYźtrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzź|árulását adja CoRDIA
Park Residence Kft. (cégegyzékszám: 01 09 897411; székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53'Yil.
em.) megbízása a|apjáĺ a generálteľvezo MOBILTERV 2000 Kft. (cégegyzékszám: 01 09 6723.|4,
l112 Budapest, Zőlyomi tĺ 44/a. fsz. 2') á|ta| tervezett, Budapest VIII. kerület, Corvin sétány |22lA
jelű tomb I. és II. ütemének építéséhez szükséges viz- és csatornabekötésekhez, kiépítésĺ'ik közteľületi
munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzájárulás aberuhźnőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez sztiksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzáĘźtru|ás a Pľáter utca (hĺsz: 3610012), Leonaľdo da Vinci utca (hľsz:
36f70l2), valamint a Bókay János utca (brsz:36f71) út éS járdaszakaszźra terjed ki,

c. közműbekötéseket előközművesítésként, a tervezett útépítést megelőzően, vagy azza|
egy időben, a bontási munkákkal összehangolva kel l e|v égezni,

d' aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) honźĘtr
rulást a vonatkozó rendelet (|9/1994. (V.31.) KIryM ľendelet) szerinti mellékletek csa.
tolásával a Budapest Főváľos VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyoszály
Építésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

e' kĺitelezi a kivitelezőt aPráter utcai jĺárda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda sze-
gélykő) megfelelő minőségben történő helyreállításáľa, melyre aberuháző és kivitelező
kĺjzosen 5 év gaľanciátvá||a|,
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. A bontással érintett Práter utca és Leonardo da Vinci utca útpálya burkolatát az a|ttb-

bi ľétegľenddel kell helyľeállítaniszerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
_ 4 cm vtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
_ 7 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ 20 cm vtg. C8/10-32-F1 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással éľintett Práteľ utca és Leonardo da Vinci utca járda burkolatát az a|źlbbi
ľétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-?.0 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 éľdesített <jntött sétźnyaszfa|t

- 15 cm vtg' C8/10-32-F1 stabilizált útalap

- 1 5 cm vtg' fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq95%o (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

. A bontással érintett Bókay János utca járda burkolaüát ideiglenesen helyľe kell állíta-
ni a vonatkoző tltugyi míĺszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a biaon-
ságos közlekedésľe alkalmas ái|apotźú a 36217 hrsz. teleket teljes egészében érintő
végleges útépítésig,

. jelen tulajdonosi hozzájźtru|ás csakaz engedélyező szervek, szakhatóságok előírása-
inak maradéktalan betartásával, a d<ĺntés napjáttő| szźlmitott 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 04.

A dönté s v é gr ehajtását v é gző szew ezeti e gysé g : G azdá|ko dźts i Ü gyo s ĺály

A lakosság szé|es köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 16. június 28.

honlapon
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I. számű melléklet
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l(övérné Gonda Zsuzsa
VáIlalkoŻó, mérnok

í133. Budapest, R'onyvä u' 6'
Telefon:.(1 ) 320-31 -99
Mobil: (2O) 9--47O-7OO

E-mail : gondazsu@yahoo.com

Budapest, 2016. június 17.
Tárgy;V|||' ker. Corvin sétány
122ĺA- l:+l|'ütem
Kozmiibekötések
víz.'csatorna
TuIajdonosi és közútkeze|ői
hozzájáru|ási kére|em
Ü.i. tnoknél: Szabó Endre Úľ

Budapest Főváľos V||l. kerĺi|et
Józsefuáľos önkormányzata
Polgármesteľi Hivatal
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Tisztelt Cím!

A táľgyi munka generá|tervezője a Mobi|terv 2000 Kft képvise|etében benyújtom

onokhöz a,terve! 2 példányban azza|,hogy kérem a tu|ajdonosi-, ĺlietve ezt kovetően

kozútkeze |ő ĺ hozzájáĺu!ásu kat szíveskedje nek m eg adn i.

ankanni )(A hozzĄáru|ásokat ma i l-ba n is śze retném megkapn i.)
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Segítseg riket előre köszonöm

Me|ĺék|et: 2 pĺd.

ÜdvözIettel:
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Kovérné Gonda Zsuzsa
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