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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Futuľeal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. (cégjegyzékszám:0l 09 903759, székhely: 1082
Budapest, Futó utca 47-53. VII. em) megrendelése alapján a MoBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft.
(cégsegyzékszám: 01 09 672374, székhely: 1l12 Budapest, Ző|yomi űt 44/a' fsz. f.) elkészíteffe a Budapest
VIII. keľület, Práter utca 53. számű ingatlanon épülő CORVIN 4 PARK)L)HÁZviz- és csatornabekötés
kiviteli teľvét. A benyújtott teľvek a|apján a kivitelező Renowo Bau Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 137895,
2132 Göd, Pacsirta utca 26.) kéri a k<jzteľÍileti munkák elvégzés éhez a Budapest Főváros VIII. kerület József-
városi Önkormányzat (atovźlbbiakban: onkormányzat) tulajdonosihozzźtjźru|źsźú (1. szźlmű mellékleQ.

A Práter utca 53. szám a|atti ingatlanon épülő paľkolóház pincesziĺtbo|, ftjldszintből és 7 eme|etbő| áll, a pin-
ceszinten kétállásos gépkocsi mosó, ahozzátartoző kiszolgáló blokk, a füldszinten épületfelügyeleti he|yiség
keľül kialakításra. A várható hasznźiati vízigény és a bekötésről igényelt o|tőviz mennyisége meghatározásta
keľtilt.

1. Víz bekötés:

A Fővárosi Vízmrĺvek Zrt. e|vi nyi|atkozatźtban a létesítmény vízellźúásához, o|tővíz igényének biĺo-
sitźstl|loz 1 db NA 150 mm-es bekötést engedélyezett aPrźttęr utcában jelenleg üzemelő NA 400 ac
víznyomócsorő|' Az ingatlan önálló vízbekö'téssel rendelkezik, amelyeket meg kell szüntetni. A vízfo-
gyasztás mérésére ĺjnálló hasznä|ati hidegvízméro éstllziviz mérő késztil.

A tervek szerint az ingat|allrĺá| aPrtúer utca felől 1 db alábbi bekötés épĺil, csatlakoala az épület falá-
tól 1,0 m-re a belső.épületgépészeti tervhez:
o ) m D90 KPE (PE 100' P16' sDRll) (f . szźmű melléklet).

2. Csatorna bekötés:

Az érintett teľület ,,VK'' építési övezetbe (ntézménýertiletek városközponti teľületei) tartoz1k, ennek
megfelelően került tervezésre a csapadéke|vezetés módja' A buľkolt felületekről összegyűjtött esővizet
a megengedett mértékben közvetlenu| az egyesitett ľendszeľű közcsatornába vezeti' A közmű szo|gá|-
tatói előírást meghaladő esővíz mennyiséget a 15 m, térfiogatű záportálrozőban gytĺjtik, ahonnan
késleletett kivezetéssel kerül a közcsatornába. A pinceszinti szennyvizek gravitációs liton kivezethetők
az épĺiletbő|, az autőmosó olaj. és iszapfogó berendezésének szennyviz elvezetése nyomott rendszer-
ben töľténik. A szennyezett mosóvíz nagy részét _ ülepítéssel és sziĺrésssel _ újra fe|hasznźiják, a ma-
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radó iszapot _veszélyes hulladékként kezelik. A gépkocsi tároló takarításazártrendszerben töľténik, a
takaľítógép által összegyűjtött szennyvizetveszélyes hulladékként _ szakcég_ elszźi|ítja'
A tervekben szereplő csapadék és szennyvíz csatlakozások kettős bekötése az a|źtbbi:
. a Práter utcában az 5I. száműház esőviz bekötés szanálásra kerülése és a meglévó a 15 ac füg-

gőleges esőviz ejtőcső elbontása után 4,0 m D160 KG PVC csővel átkĺjtésre kerĺil és csatlakozik
az új parkolőház t| 5'5 m D200 KG Pvc csővel kiépített rij csatornabekötésre (2. szämű me|-
léklet),

. a szennyvíz kivezetés a Práter utca tengelyében futó 70/|05 T szelvényÍĺ egyesített rendszeľĹĺ
gyújtőcsatorna meglévő a 30 b bekötőcsatornájának - D300 KG PvC - felhasználásával tĺĺľté.
nik (2. számű melléklet).

Avíz- és csatorna bekötéssel érintett teri'ilet aszfa|t burkolatu úttest és járda, a kiépítéseket csak kézi ftjldmun-
kźlva|tervezik végezni, a közművek által előírt szakfelügyelet biztosítása mellett.

A kérelemben és a dokumentációban szereplő Práter utca (hrsz: 36|00/2) út- és jáľdaszakasza az Önkormány-
zat tulajdonában á||, igy az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzathozzájáru|ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstttgyźtban a döntés meghozata|a a Tisztęlt Bizottság hatásköre.

m. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az építési és vezetékjogi engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításähoz szükséges a
tulaj donos onkormány zat hozzájźtru|ása.

A döntésnek onkormany zatunkat érintő pénzĺi gyi hatásanincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lz0|f. (XII.I3.) önkormányzati rendelet 17. $ (l)
bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtesttilet
és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| szőlő 36/f0I4' (xI.06.) önkormányzati rende|et 7'
mellékletének l.4.5' pontján alapul.

F enti ek a|apj án kérem az a|źtbbi határ ozati j avas l at e l fo gadás át.

Határozatijavas|at

A Városgazdálkodási és Pénztigyi bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a Renowo Bau Kft.
(cégegyzékszám: 13 09 I37895,fI3f Göd, Pacsirta utcaf6') részére, a MOBILTERV 2000 Mérnöki Szolgál-
tató Kft. (cégjegyzékszám: 0l 09 672374, székhely: 1112 Budapest, Ző|yomi tŃ 44la. fsz. f .) á|ta| készített
kiviteli terv szerinti, Budapest VIII. kerii|et, Práter utca 53. szźtm a|atĹi ingatlan viz- és csatornabekcjtés közte-
rületi munkák elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kiktitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźjárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése aló|,

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźtru|ást a
vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.31') KIryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváros VIII. kerĹilet Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztźůy Építésügyi IÍodájától
előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. a közműbekötési munkák kivitelezése a tervezett Práter utcai (hľsz: 36100lf) útépítések előtt
végezhetílk,

d. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszokon a helyreállítások o|yan szintrĺ
elvégzéséľe, amely megfelel a biztonságos gyalogos és járműfoľgalom feltételeinek:
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' . A bontással érintett Práteľ utca úęálya buľkolatĺát az a|ábbi ľétegľenddel kell helyreá||itani
szerkezęti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
_ 7 cm vtg. ACl1jelű hengeľelt aszfaltbeton kötőréteg

- 20 cm vtg. c8/10-32/F stabi|izźtlt útalap
_ 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics źryyazatTrq9í%o (más anyaggal nem helyettesít-

hető)

. A bontással érintett Práter utcajárda burkolatát az a|ábbi rétegľenddel kell helyreállítani szer-
kezeti rétegenként 20.20 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺjntött aszfalt kopóľéteg

- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabi|izttlt útalap (árműterhelés 20cm)

- 1 5 cm vtg' fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem helyettesít-
hető)

A megfelelő minőségű helyľeállítasértaberuházó és kivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéľől a közterület tulajdonosát íľásban ér-
tesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előírásainak mara-
déktalan betartásával, a döntés napjától szálmított l évig érvényes.

Felelős:polgármester
Határidő: 2016. auguszhlsf9.

A döntés vé gľehaj tás át v é gzó szer,l ezeti e gysé g : G azd,á|ko dás i Üryo sĺály

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 I 6. augusztus 23.

honlapon
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