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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényátlás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Fővárosi Vízművek Zrt. (cégegyzékszźtm:0I I0 04245l; székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-f7')
megbizásából a PEST-TERV MrĺszakiTervező és Kivitelező Kft. (cégjegyzékszźtm:0I09 360737; szék-
hely: 1036 Budapest, Arpád fejedelem útja 68. 5. em. 22) e|készítette a Budapest VIII. kerület, Asztalos
Sándor út és Stróbl Alajos utca kereszteződésnél lévő DN 400 öv. vízvezetéWe DMA akna beépítésnek
kiviteli teľvdokumentźrciőjźú', amely a|apján kérik a közterületi munkák elvégzéséhez a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefilárosi onkormányzat (atovźtbbiakban: onkoľmányzat) tulajdonosihozzźĘźlrulását (1.

szźtmű melléklet).

A Fővárosi Vízmíivek Zrt. adatszo|gá|tatźsa és közmĺĺegyeztetések a|apjttn atervezett DMA aknát a meg-
lévő DN 400 öv. vízvezeték're telepítik a Stróbl Alajos utca 2. szám e|őtti zöld sávba, a megkerülő veze-
ték mellé (2. számű melléklet). A telepített aknába elhelyezett DMA szondák (DMA: Direct Memory
Access _ adaúnileli eljórós, amely lehetővé teszi adatok kozvetlen cseľéjét az operatív memória és a
periféria kazau) avizhźiőzatban lévő víznyomás, vizźtram|ás éľtékeit meghatározott időközonként méri,
gltijti és kiértékelésre távadó segítségével a központi adatgyujtó szervernek továbbítja azokat'

Az aÝ'na beépítéséhez I,8 x l,8 m méretű munkaárkot készítenek, a cső ťolött a ftildtakarás jelenleg 2,9 m.

Azakla 100 cm belső átmérőjtĺ, míĺanyag elemekből épül, beépített létľával. Avizlezetéken nyomásalatti
fürással csatlakozást alakítanak ki, melyre ráültetik a megfelelően kivágott fenekű aknát. Az aV'na körül a

burkolatot, a zö|d növényzetet eredeti állapotba állítják, az a|anźt 600x600 mm méretri göv. fedlappal
zźrják le (3. számú melléklet).

Az ak'na elhelyezésével érintett Asztalos Sándor út (38836/t) és Stróbl Alajos utca (hrsz: 38838) az on-
kormányzat tulajdonában á||, í,gy a köZterületi munkához szükséges a tulajdonos onkormányzathozzájźr
rulása.

tr. A beteľjesztés ĺndoka
Az előte{esztéstźtgyźbarr a dĺjrrtés nreghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskĺjrc.

4,



m. A döntés céIja' pénzügyi hatása
Az engedélyezéshez, illetve a kozteriileti kivitelezések megindításźthoz sziikséges a tulajdonos
onkormány zat bozzźlj źrulrás a.
A döntésnek onkormányzatot érinto pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet
A Yźtrosgazdźtlkodási és Pénzugyi Bizottság hatĺásköre a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 6612012. (XII.13.) önkoľmányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
Önkormányzat Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Mrĺködési Szabźiyzatźrő| sző|ő 36/f0I4.
(XI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apján kéľem az a|ábbihatźrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzáj áru|ásźt adja a Fővárosi
Vízművek Zrt. (cégegyzékszám: 0I 10 042451 ; székhely: 1 134 Budapest, Váci tń 23-27 .) megbízásából
a PEST-TERV Műszaki Tervező és Kivitelező Kft. (cégegyzékszám: 01 09 360737; székhely: 1036 Bu-
dapest, Arpádfejedelem útja 68. 5. em. 2f .) á|taltervezetL,a Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor út és
stróbl Alajos utca kereszteződésnél lévő DN 400 öv. vizvezetéWe DMA akna beépítéshez, az a|źtbbi fe|.
tételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi|lozzźýárulás a beľuházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szĺ'ikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a Stróbl Alajos utca (hrsz: 38838) terĹiletére terjed ki,

c. a beruházőnak (építtetőnek) a koztÍkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź$ź.ľu-
lást a vonatkozó rendelet (I9/I994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolá-
sával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztá|y Építés-
ügyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be ke||

taľtani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Stróbl Alajos utcai zöld tertileten a bontási helyek megfelelő minő-
ségben történő helyreállítasára, me|yre aberubázőkivitelező közĺjsen 5 év garanciátvźů|a|,

o A zĺildterület helyreállítasakor a zöldterület részét képezó, károsodott (kitermelt,
szennyeződött illetve elszállított) teľmőtalaj pótlását _ I. osztályú termőfijld visszatöl-
tésével _ kell elvégezni20 cm mélységig,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.auguszns29.

A dĺjntés végrehajtását v égzo szerv ezeti erység: Gazdálkodási Ügyosztály



A lakosság széles körét érintő dontések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 1 6. augus zt'ts 23 .

dr. Galambos Eszter
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1. számú melléklet
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Tárev:

f$ĺ$ Áljs # *,

KT-48/16

Budapes| VIII. Asztalos Sándor út -Stľĺíbl Alajos utca
DMA akna beépítése

DN 400 tiv. vízvezetékľe
kiviteli teľv

Tisztelt Cím!

cégtink készítette a Fővarosi YiarruvekZrt.megbízásäból tárgyi munka kiviteli terveit.

Kerj.ik a mellékelt tervdokumeĺrĺáció alapján tulajdonosĺ hozzájĺíľulásuk kiadását
(az erintett heĺyrajzi szĺám szeĺint).

Budapest, f01 6 jtäus 29.

Mell.: 1 pld tervdokunientáció
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1036 BudapesĄ Árpád fejedelem útja 68. telefon: (1) 453-0&95 fax: (1) 4s3-08-94
E.mail: pest.terv@pest-teľv.hu
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2. szőĺrnmelléklet
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M{ĺszakĺ Tervező és Kivĺtel ező IľÍt.
-ĺosđ 

Bud4€st, Árpaa ĺeieaerun ĺ;a 68. teleftnr: (1) 453-0&94' ex: (1) 453.08.95
email: pest.t€Ív@p€sr-lEfi/lnl

Á.teĺvea€s Éqrya:

BP., VĺII.ASZTAL0S s. Ĺrľ- sTRlBL A. UTCA

DMAaknabeĄítése
DN400 tiv. vízvezetéhe

kiviteli terv

ÁľľľÉzBTI FIELYsZÍNR,ĄJZ
Jetal tery a Pest-Tqp KÍt szetla,,i fuIąidona, mefuekłélebn,ét jogszabáý bídnsÍłia



3. szátlímelléklet
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Kľ.4El16
Vl ]l.Asztalos S..Sbób| Au.

20 cłn széles mÍianyag jeEôszalag

záľboÍtl dÚco|ás

# Bányahomokvisszatö|tés Tr 1 =85o/o

e 50 cm.en túli visszatöltés helyi anyagból a visszatöltésről a mĺiszaki el|enör dönt a
kivite|ezés során Tr t = 90 oÁ

',3. He|yreállítás Önkormáhyzat szeľint


