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Táľgy: Tulajdonosibozzájárulás a Budapest VIil. kerület, Balassa utca - Apáthy István utca
v ínĺ ezeték kiváltás hoz

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter ugyosztźúyvezetó
Készítette: Szabó Endre ugyintéző
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Melléklet:
1' Kérelem
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3. Sze|vényrajz

Tisztelt Y árosgazdátlkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. TényáIlás és a dłintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A Budapest VIII. keľület, Balassa utca 3-5. szźtm a|atti ingatlanon létesülő BIONIKAI INNOVÁCIóS
KOZPONT kiviteli terveit a Konstruma Mérnök Iľoda Kft. (1078 Budapest, Muriĺnyi u |.2. em.7 .,

cégjegyzékszám: 0| 09 063184) készíti. Az építési engedé|yezési dokumentációjukhoz beszerezték a
közműnyilatkozatokat. A Fővárosi Vízmiĺvek Zrt. elvi nyi|atkozatźtban előírta a létesítmény o|tőviz
igényének biztosításához a Balassa utcában és Apáthy István utcában új csővezeték megépítését,meg-
felelő számú ftjldfeletti hjzcsap telepítésével.

A Konstľuma Mérnök hoda Kft. megbízása a|apjźln a MOBILTERV 2000 Kft. (cégjegyzékszám:01
09 67f374, 1 1 12 Budapest, ZőIyomi űt 44la. fsz. f .) elkészítette a Fővárosi Vízművek Zrt. nyi|atkoza-
tában foglaltak szerint a Budapest VIII. keľület, Balassa utca és Apáthy István utca (hrsz.: 36I8f) víz-
vezeték kiváltás kiviteli teľvét, melyhez kérik a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľ-
mtnyzat (a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi hozzźtjźru|ását (1. számú melléklet).

Balassa utca 3-5. szám a|atti ingatlanon létesülő kutatóközpont létesítmény összes 4600 |lperc o|tőviz
igényének biztosításához Dk ff5 mm-es KPE (PE100, Pl6) vezeték megépítése szükséges a Balassa
utcában és az Apát|ly István utcában, a Tömő utcai és a Szigony utcai törzshźiőzati vezetékek között.
A kereszteződésekben' igy a Szigony utcai meglévő NA 200 mm-es KPE csőhöz és a Tömő utcai
meglévő NA 300 mm-es azbesztcement csőhöz új idomok és szerelvények beépítésével csatlakoznak
azűjD 200 KPE csővel.
AztĄ, D 200 KPE vezeték nyomvonalába eső, jelenlegi torzshźiőzaton megmaradó, meg|évő vízbeko-
téseket azt$ vezetékre átkotik, ha azok nem KPE anyagűak, akkor a mérőőráig KPE anyagúľa cseľé-
lik. A mérőóraután afogyasztó felőli oldalra visszacsapó szelepet építenek be. A Balassa utca 4. szźtm
a|atti, már lebontott épiiletnél a megszüntetett bekötés helyett az tĄ vezetéken nem épül bekotés, ha-
sonlóan a Balassa utca 7. és 9. számú telkeken sem. A meglévő a|ta|aj tĹĺzcsap helyett a járdźhan, a
szegélytől 0,5 m-re elhelyezve 5 db új ftildfeletti ttĺzcsapot teľveznek kiépíteni a Tűzvédelmi Szakha-
tó sággal e gy eztetetĹ módon (2 . számű me l léklet).

Összességében a benyrijtott tervek szerint a Balassa utcában és az Apźthy István utcában az a|źbbi
v izv ezeték há|őzat épu|:



Gerincvezeték Dk 225I<PE (PE 100, P16)

Föld feletti tiízcsap D 90 KPE (PE 100' P16)

Bekötések D32 KPE (PE 100' P16)

Bek<itések D63 KPE (PE 100, P16)

249 m

5db;l0m
4db,13m

1db,13m

A kérelemben és a dokumentációban bontással érintett Apáthy István utca (hrsz: 36182), a Balassa
utca (hľsz: 36163) és a Tömő utca (hľsz: 3616212) út- és jáľdaszakaszaaz onkormányzattlilajdonában
źi|, igy az engedé|y ezéshez szi'ikséges a onkoľmány zat hozzáj áru|ása'

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjes ztéstárgyźban a dĺjntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

m. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Az engedé|yezéshez, illetve a kozterületi kivitelezések meginditásáthoz szĺikséges a tulajdonos
onkormány zat hozzá! áru|ása.

A tulajdonosi dĺjntésnek onkormányzat'nkat éľintő pénztigyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 6612012. (KI.13.) ĺinkormányzati
rendelet 17. $ (l) bekezdés e) pontján' valamint a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Miĺkĺjđési Szabéůyzatárő| sző|ő 36lf0|4.
(xI.06.) önkormányzati rendelet 7 ' számű mellékletének l.4.5. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźĘźlrulását adja a
Konstruma Mérnök Iroda Kft. megbizása a|apjttn, a MOBILTERV 2000 Kft. (cégjegyzékszám:0I 09
672374, 1 1 12 Budapest, Zólyomi ift 44ĺa, fsz.2.) áLlta| _ a Fővárosi Vízmĺĺvek Zrt. e|őiĺásźtnak megfe-
lelően _készĺtett, a Budapest VIII. kerület, Balassa utca és Apáthy István utca (hľsz.: 36182) víneze-
ték kiváltás kiviteli tervéhez, kiépítésének közteľĹileti munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötések-
kel:

a. jelen tulajdonosihozzźĘźlľulás a beľuházót (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájáru|ás a Ba|assa utca (hľsz: 36163), az Apáthy István utca (hrsz:
36|82), valamint a Tömő utca (hrsz: 36|6fĺ2) út és járdaszakaszáraterjed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a közutkeze|oi és munkakezdési (buľkolatbontási) honájá-
rulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.3l.) KITVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosnźiy
ÉpÍtésügyi IrođźLjtltől előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

d. kotelezi a kivite|ezot a bontással érintett jźrda- és útszakaszok megfelelő minőségben
történő helyľeállítástlra, me|yre aberuhánőlkivitelező közcisen 5 év garanciátvá||a|,



. A bontással érintett Balassa utca (Tömő utca) és Apźńhy István utca útpálya burkola-
tái az a|ábbi rétegľenddel kell helyreállítani szerkezetí rétegenként 20-20 cm át|apo-
lással:

_ 4 cm vtg. AC11jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
_ 7 cm vtg. ACll jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ 20 cm vtg. C8/10-32/F stabi|izált útalap
_ 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq95oÁ (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontĺĺssal érintett Balassa utcai és Apáthy István utcai járda burkolatot az a|ábbi
rétegľenddel kell helyreá||itani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|tkopóréteg
_ 15 cm vtg. C8/10-32E stabilizźtlt útalap
_ 15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

e' jelen tulajdonosi hozzájrĺľulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2016. aususztlts22.

Adöntésvégrehajtásátvégzőszervezetiegység:GazdźikodétsiÜgyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavas|ata aközzététel módjáľa
nem indokolt hirdetótáblán

Budapest, 2016. auguszttts 16.
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Budapest Főváros Vlll. kerület
Józsefváros onkormányzata
Po|gáľmesteri HivataI

Tisztelt Cím!
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l(övérné Gonda Zsuzsa
Válla|kozó, mérnok

1133. Budapest, Ronyva u.6.
Telefon: (1) 320-31-99
Mobil: (2O) 9-47$-TOA

E-mail : gondazsu@yahoo.com

Budapest, 2016' július 20'
Tárgy: Vl|l. ker. Ba|assa-Apáthy
utca Vízvezeték kĺvá|tás
Tsz:1-16-17
Ü'i. onokné|: Szabó Endre
Tulajdonosi hozzájáru|ási
kérelem

A tárgyi munkát a Mobi|terv 2000 Kft teľvezte.

A tervezó képvise|etében csato|tan átadom a terv egy pé|dányát azza|, hogy
kérem' szíveskedjenek tu|ajdonosi hozzájáru|ásukat megadni.

Segítségüket előre koszÖnöm.

Melléklet: fentiek szerint.

Üdvoz|etteĺ:

: \, ,.^.',/1-"--\ L,ł,-.-. ^JKovérné ěonda Zsuzsa
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