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Tisztelt Y ár osgazdálkodásĺ és Pénzü gyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

CORDIA Ingatlanbefektetési Alap a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány I2flB jeft tombben két
ütemben _ I. ütem: Leonardo da Vinci utca 40. szźtmű, valamint II. ütem: Bókay János utca 45. szám{l
ingatlanokon - új, több funkciós (lakások, iľodák, üzletek) társashźnakat épít.

A CORDIA Ingatlanbefektetési Alap megbízása a|apján a MOBILTERV 2000 Mérnoki Szolgáltató
Kft. (cégjeryzékszám: 01 09 61f374, III2 Budapest, Zó|yomi iń 44ĺa. fsz. f .) elkészítette a Corvin
sétány IzflBI. és II. ütem viz- és csatorna bekötés kiviteli tervét. A benyújtott teľvek a|apjźtn kérik a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonosi hozzájáru|ását (l ' számű melléklet).
A kiviteli tervdokumentáciő a Fővárosi Vízművek Zrt' e|vi nyi|atkozatźlnak, a Fővárosi Csatornázási
Művek ZÍt. tita|, a torzshá|őzatra kötésről kiadott előzetes tźĘékoztatásának, va|amint a Korös Consult
Kft. (beépítés belső gépésztervező) adatszo|gźitatásának ťlgyelembe vételével készült.

Vízbekotés:
Az I. és II. ütem vonatkozásában meghatározásra került ahaszná|ati és atijzo|tźtshoz szükséges viz-
igény, amely a|Ąáĺ a Fővárosi Vízművek Zrt' e|vi nyiĺatkozatában a létesítmények víze||źtásához az
a|ábbi bekötéseket engedélyezte :

o I. ütemben 1 db NA 100 mm-es bekötés a Leonardo da Vinci utcában jelenleg üzemelő 200
KPE vezetékről.
A Leonardo da Vinci utca 40. szám e|ótti bekotést Dl10 KPE (PEl00' SDRl1 P 16) típusú
csővel végzlk. A bekötés a belső épületgépészetitervhez csatlakozó 5 m utcai szakaszát, ave-
zeté|<re kĺjtést és a járdában elhelyezésre kerülő házi főe|zźrót egybe elő közművesítésként, a
telekhatáľnál ledugózva kivitelezik.

o II' ütemben 1 db NA l00 mm-es bekötés a Bókay János utcában jelenleg üzemelő NA l00 öv
ivővizvezeték helyett aD 225 KPE vezetékĺől, aminek kivitelezése aziÍépítéssel együtt ter-
vezďt. A MOBILTERV 2000 Kft. által készitett Bókay János utcai víz:łezeték kiváltási terv-
hez a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 585lf0l5. (VI.08.) száműhatározatźlbanhoz-
zájáĺu|t.
A Bókay János utca 45 . szám előtti bekotést a meglévő NA 1 00 öv vizvezeték helyett elkészü-
lő lij D f25 KPE vezetéY'ró| D1 l0 KPE (PE100, SDRl1 P 16) típusú csővel végzik. A bekötés
a belső épĹiletgépészetitewhez csatlakozó 6 m utcai szakaszát, avezetéWe kötést és a járdá-

ban elhelyezésre kerülő házifőe|zárót egybe elo közművesítésként, a telekhatárnálledugőma
kivitelezik.

A törzshálózatra kötés a Fővárosi Vízművek Zrt.kivite|ezésében késztil.



Csatornabekötés:

A csatornázási teľv szerint az érintettteľtilet ,,VK'' építési ovezetbe (intézménýerületek váľosközponti
területei) tartozik, ennek megfelelően került tervezésre a csapadékelvezetés módja. A buľkolt felüle-
tekről összegyíĺjtött esővizet késleltewe a záportározón keresztül a közcsatonźtba vezetik. A szenny-
víze|vezetés a belső közmuhá|őzat csatornáiban tĺjľténik, főként gravitációsan.

o I. ütemben a csatornabekötéshez a Leonaľdo da Vinci utcában a 36. és 40. számű ingatlanok
meglévő bekötései kertilnek felhasználásra, melyek azutca tengelyében találhatóak, egyesített
rendszerű gýjtőcsatornába kötnek be közvetlenül. A meglévő bekĺjtések á||apotvizsgá'|ata
a|apján szükségessé válbata bekötések átépítése D 300 KG PvC csővel.

A Tömő utcában a 14. száműhźn meg|évó bekötése kerülne felhasználásra, mely aztltcaten-
gelyében ta|á|hatő, egyesített rendszerÍĺ gyiĺjtőcsatornába köt be közvetlenül. A meglévő bekĺj-
tés állapotvizsgźiata a|apján szükségessé válhat a bekötés átépítése D 300 KG PvC csővel.

r II. ütemben a Bókay János utcábana43. szám és a45, számű ingatlanok meglévő bekötései
kerĺilnek felhasználásra, melyek azutca tengelyében találhatóak, egyesített rendszerű gyújtő-
csatornába kötnek be közvetlenül. A meglévő bekötések á||apofuizsgá|ata a|apjźtn sztikségessé
válhat a bekötések átépítése D 300 KG PvC csővel.

A Tömő utcában a 18. számú hź,zmeg|évő bekötése kerülne felhasználásra, mely azltcaten-
gelyében ta|tihatő, egyesített rendszerÍĺ gyíĺjtőcsatornába köt be közvetlenĺil. A meglévő bekö.
tés állapotvizsgá|ata a|apján szükségessé vźúhat a bek<jtés átépítése D 200 KG PVc csővel.

Avíz- és csatornabekötések helye a közmrĺ he|yszímajzon láthatók (2. számű melléklet).

A Corvin sétány 1'fflB je|u tĺjmb I. és II. ütem építését érinti a határo|ő utcák teľvezett átépítése, ezért
a szükséges közműbekötéseket előközművesítésként kívánják kivitelezni. Az átépitett utak bontási
tilalom alá esése miatt az ritépítéssel egy időben, a bontási munkákkal összehangolvą az útépítések
ideiglenes forgalomtechnika védelmében kell elvégezni.

A terv ezett v iz- és csatornabekötések <isszefü ggenek a
o Bókay János utca

o Leonaľdo da Vinci utca

o Tomő utca

útfelújítások tervével, melyeket aYärosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtságkoľábban már megfárgya|t
és azoV'hoz tulajdonosi hozzájźru|ását adta.

A kérelemben és a dokumentációban részletezettLeonardo da Vinci utca (hĺsz: 36f70/2), Bókay János
utca (hĺsz: 362I|) valamint a Tĺjmő utca (hrsz: 36l6flf), az tnkormányzattu|ajdonában á||, így aviz-
és csatornabektités építések kozterĺileti munkáihoz szükséges a tulajdonos onkormányzathozzájáru|á-
sa.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstárgyában a dontés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A döntés célja' pénzĺigyi hatása
Az engedé|yezéshez, illetve a kozterületi kivitelezések meginditásához sztikséges a tulajdonos
onko rm ány zat hozzáj ár u|ása.
A tulaj donosi döntésnek onkormányzatot érintő pénzugy i hatása nincs.

w. Jogszabályi kiiľnyezet
Yárosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásríról sző|ő 66120|2. (XII.l3.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselőtestület és Szervei Szęrvezeti és Miĺködési Szabá|yzatáről sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének l.4.5. pontján alapul.

F enti ek a|apj án kérem az a|ább i határ ozati j avas lat el fo gad ás át.



Hatáłrozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźtrulását adja CORDIA
Ingatlanbefektetési Alap megbízása a|apján a MOBILTERV 2000 Méľnoki Szolgáltató Kft. (cégjegy-
zékszám: 01 09 672374, II7f Budapest, Zőtyomi ŕÍ 44/a. fsz. f .) źital' tervezett, Budapest VIII. kerü-
let, Corvin sétány 122/Bjelű tomb I. és II. ütemének épitéséheztartozó viz- és csatornabekötésekhez,
kiépítési'ik közteri'ileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzájźrulás a beľuházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szi'iksé-
ges egyéb szak'hatősági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájáru|ás a Tömő utca (hĺsz: 36L6fl2), Leonardo da Vinci utca (hrsz:
3627012), valamint a Bókay János utca (hrsz:36211) út és járdaszakaszáraterjed ki,

c. közmiĺbekötéseket előközművesítésként, a tewezett ritépítést mege|őzőeĺ, vagy azzal
egy időben, a bontási munkákkal összehangolva kell e|v égezn|

d' a beruházónak (építtetőnek) a köńtkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźr
ľulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. keri.ilet Polgármesteľi Hivatal Hatósági TJgyosnźiy
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul
be kell tartani,

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek (és járda szegélykő) megfelelő minőségben törté-
nő helyreállitástra, melyľe aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciźúvá||a|,

. A bontással érintett Leonardo da Vinci utca útpálya burkolatát az a|ábbi rétegľenddel
kell heýeállítani szerkezeti ľétegenként f0-20 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. ACl1 jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg

- 7 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ f0 cm vtg. C8/10-32-F1 stabilizá|ttfta|ap

- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq91Yo (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

. A bontással éľintett Leonardo da Vinci utca' Tömő utca utca járda burko|atát az
alábbi rétegľenddel kell helyreźi|ítani szęrkezeti ľétegenként 20-f0 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺjntött sétźlnyaszfa|t

- 15 cm vtg. C8/10-32-Fl stabilizá|ttÍa|ap
- 15 cm vtg. fagyá||ó homokos kavics źqyazatTrq95oÁ (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással éľintett Tömő utca útpálya burkolatát az a|ábbi ľétegrenddel kell helyre-
á||ítani szetkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

_ nagykockakő
_ 4 cmvtg. ágyazó ztna|ék

- 20 cmvtg. C8/10-32-F| stabi|izá|ttÍa|ap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással érintett Bókay János utca jĺírda burkolatát ideiglenesen heýe kell állítani
avonatkoző útügyi műszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a biztonságos
kozlekedésľe alkalmas ti|apotát a végleges útépítésig.

. jelen tulajdonosi hozzźýáru|źls csak azengedé|yező szervek, sza|<hatőságok előírásaĹ
nak maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmitottZ évigérvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. szeptember 05.
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A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazd'á|kodźtsi Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavas|ata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. augusztus 30.
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I. száműmelléklet

?*16 ÄtJfi 1 5.

Budapest Főváros V||l. kerĺi|ét
Józsefváros Önkoľmányzata
Po|gármesteri ľlivataI

Tisztelt Cím!

A tárgyi munka geneľá|tervezóję a Mobiiterv 2000 Kft képvise|etében benyújtom

ÖnÖkhoz a tervei 1 pé|dányban azza|, hogy kéľem a tu|ajdonosĺ hozzájárulásukat'

(A hozzájárulásukat mai|-ban ĺs szeretnérn megkapni.)

SegítségÜket e|őre köszönöm.

Me||ék|et: 1 o|d'

Üdvozlette|:

*''* C)*-':
kíue''ř Gända Zsuzsa

ł.ł ĺ" -:>8 . ł d ,łl:z-iŻ.
ł

Budapest, 2016. augusŹtus 09'
Tárgy:Vlll. ker. Corvin sétány
122ł8 _ |'+|ĺ.ütem
Kozműbekötések
vĺz - csatorna

'*.T-qJaj-d-.o.n os ĺ és koz út keze lő i

hozzájárulásĺ kére|em
Ü'i' Önoknél: Szabó Endre Ur

l(övérné Gonda ;zsu
Váĺ|alkozó, mérnök

1í33; Budapest, Ronyva u.6'
Telefon: (1) 320-31-99
Mobil: <2O) 9-47O-TAO

E-maiI : gondazsu@yĺahoo.com
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