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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

L Tényá|lás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A FUTUREAL New Ages Ingatlanfejlesztő Kft. a Budapest VIII. kertilet, Coľvin sétányon létesĺilő,
Bókay János utca és Tömő utca źńtal' határolt területen (C 5 tömb), több összevont ingatlanon új iroda-
hźnat szándékozik ép íteni.
A leendő épület gépészeti tervezője, a G&B Plan Kft. (cég1egyzékszám: 01 09 366551; széV,he|y: |7f6
Budapest, Böszörményi út 3/A. 2. em. f6.) megrendelte a MOBILTERV Mérnöki Szolgáltató 2000
Kft.-től (cégsegyzékszám: 0l 09 672374,1112 Budapest, ZólyomitÍ44/a.fsz.2.) a C 5 tömb beépíté-
séhez szükséges közműbekötési teľvek elkészítését.
A MOBILTERV Mérnöki Szolgáltató 2000 Kft. a C 5 tömb viz- és csatoľna bekötés terveit elkészítet-
te, a benyújtott tervek a|apjánkéri aköztertileti munkák e|végzéséhez a Budapest Főváľos VIII. kerii-
let Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormźnyzat) tulajdonosi hozzájźru|ását (I. sztmil
melléklet)'
A kiviteli tervdokumentáció a Fővárosi Vízművek Zrt. e|vi nyi|atkozatźnak, a Fővárosi Csatoľnázási
Művek Zrt. áL|ta|, atörzshá|őzatra kötésről kiadott előzetes tájékoztatásának, valamint a G&B Plan Kft.
be lső épület gépészeti adatszo|gźitatásának fi gyelembevétęlével készült.

Vízbekötés:
Meghatározásra keľtilt a hasznźůati és a tuzo|táshoz szükséges vízigény, amely a|apján a Fővárosi
Vízművek Zrt. e|vi ĺyi|atkozatźtban a létesítmények víze||źttásźthoz az a|ábbi bekötést engedélyezte:

o 1 db NA 80 mm-es bekötés a Tömő utcában jelenleg üzemelő 300 ac vezetéWő|.
A Tömő utca24' szttm e|őtti bekĺitést D90 KPE (PE100' SDRll P 16) típusú csővel végzik. A
bekötés a belső épi'iletgépészetitervhez csatlakozó 2,8 m utcai szakasztú, a vezetékľe kötést és
a járdźtban elhelyezésre kerülő házi főe|zttrót egybe előközművesítésként, a telekhatárnál lędu-
gőzxa kivitelezik.

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

Csatornabekötés:

A csatomázási teľv szerint az érintętt terület ,,VK'' építési övezetbe (intézménýerületek városközponti
területei) tartozik, ennek megfeleloen került tervezésre a csapadékelvezetés módja. A buľkolt feliile-
tekľől összegyűjtĺitt esővizet késleltetve a záportźrozón keresztül a közcsatornźtba vezetik. A szenny-
vize|vezetés a belső kozmuhá|őzat csatornáiban történik, fóként gravitációsan.

. Az egyik csatoľnabekötéshez a Bókay János utcában, a 4f . szźlmű ingatlanon meglévő bekotés
keľül felhaszná|źsra, me|y az utca tengelyébenta|tilható, egyesített rendszerű gyiĺjtőcsatornába

2 . L...:.sz.napirend

,ćr



kot be közvetlenül. A járdában feltáľják azűj tisztítőakna helyét és bemérik a meglévő bekoté-
seket, a bekötések Fővárosi Csatornázási Művek Zrt' á|ta| végzett állapotvizsgá|ata a|apján
szükségessé vá|hat a bekötések átépítése.
A Bókay János utcában épülő bekötés: a meglévő bekĺitésre az épu|eÍto| 1,0 m-re, 1 db T1jelű
Íjsrtftő akna és 1,0 m D 300 KG PVC bek<ités.

o A másik csatornabekötéshez a Tömő utcában, a24. szźtmű ingatlanon meglévő bekötés kertil
felhasználásra, mely az utca tengelyében ta|á|hatő, egyesített rendszeriĺ gyűjtőcsatoľnába köt
be közvetlenül. A járdźtban feltáľják aZ tú tisńítőakna helyét és benrérik a nreglévő bekötése-
ket, a bekötések Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. tl|ta| végzett állapotvizsgźůata alapján
szükségessé válhat a bekotések átépítése.
A Tömő utcában épülő bekotés: a meglévő bekötésre az épülettől 1,0 m-re, l db T1 je|utisni-
tó akna és 1,0 m D 300 KG PVC bekötés.

A víz- és csatornabek<jtések helye a közmű he|yszínrajzon láthatók (f . számű melléklet).

A C 5 tömb kĺjzmű bekotésének építését éľinti a hatĺáľoló utcák tervezett átépltése, ezért a szükséges
közműbekötéseket előközmúvesítésként kívánják kivitelezni. Az átépitett utak bontási tilalom alá esé-
se miatt aziftépitéssel egy időben, a bontási munkákkal összehangolv\ az útépítések ideiglenes foľga-
lomtechnika védelmében kell elvégemi.

A terv ezeff, v íz- és csatornabekötések összefü ggenek a
. Bókay János utca (Práter utca és Tömő utca közotti szakasz)
o Tĺjmő utca (Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakasz)

útfelújítások tervével, melyeket a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság korábban már meg!źtrgya|t
ésazo|<hoztulajdonosihozzźjáru|ásźttadta'

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Bókay János utca (hrsz: 36211), valamint a Tömő
utca (hľsz: 3616fl2) az onkormányzattu|ajdonában á||, igy aviz- és csatoľnabekötés építések közterĺ'i-
leti munkáihoz szĺikséges a tulajdonos onkormány zat hozzźljáru|ása.

u. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstárgyźban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása
Az engedé|yezéshez, illetve a köztertileti kivitelezések megindítźsához szükséges a tulajdonos
Onkoľmányzathozzäjźtulása. A tulajdonosi döntésnek onkoľmány zatot érintő pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabá|yi ktiľnyezet
Yátrosgazdźtlkodási és Pénzngyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a varyon felettitulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66lf0|2. (KI.13.) önkormányzati
ľendelet 17' $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ó 3612014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének l.4.5. pontján alapul.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja a G&B
Plan Kft. (cégegyzékszám: 0l 09 366551; székhely: 1126 Budapest, Böszcirményi lit 3lA.2. em.26.)
megbízása a|apjźtn a MoBILTERV 2000 Méľnöki Szolgáltató Kft' (cégjegyzékszám: 0I 09 672374,
1112 Budapest, Ző|yomi tú 44/a' fsz. f .) źita| tewezett, Budapest VIII. kerület, Corvin sétány C 5

tömb beépítéséhez szükséges víz- és csatoľnabekötésekhez, kiépítésük közteľületi munkáihoz, az a|áb-
bi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzt|áľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájtru|ás a Tömő utca (hrsz: 36|6212), valamint a Bókay János utca
(hrsz:362| 1) tit és járdaszakaszźtraterjed ki,

c. közműbekötéseket elóközmrĺvesítésként, a tervezett útépítést megelőzően, vagy azza|
egy időben, a bontási munkákkal osszehangolva kell elvégezni,



d. aberuházőnak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Fováľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosaály
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tarÍani,

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

. A bontással érintett Tömő utca járda burkolatát - a tervezett útépítést megelőzően -
az a|ábbi rétegrenddel kell helyreá||itani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolás-
sal:

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntott sétźnyaszfa|t

- 15 cm vtg. C8/10-3fft stabi|izált útalap
_ 15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazatTrq91%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással érintett Tömő utca útpálya buľkolatát - atervezett útépítést megelőzően -
az a|ábbi ľétegrenddel kell helyreáI|itani szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapo|ás-
sal:

_ nagy kockakő

- 5 cm vtg. ágyaző zina|ék
- f0 cm vtg. C8i10-32lF stabi|izált útalap
_ 20 cm vtg' fagyálló homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással érintett Bókay János utcajárda és útpálya burkolatát ideiglenesen helyre
kell állítani a vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a
biztonságos közlekedésre alkalmas á||apotźú a végleges útépítésig.

f. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok eloíľásaĹ
nak maradéktalan betaľtásával' a döntés napjátő| számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. október 05.

A dontés végrehajtását végzo szervezeti egység: Gazdá|kodźlsi Ügyosaály
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ata akózzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. szeptember 28.
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Kovérné Gonda Zsuzsä

Tisztelt Cím!

A tár:gy szeľĺnti.'ter'vď.a Möbilt-erv:2ooo .Ktĺ.megbízottjaként átadom .onámék ázzal,
hogy kéľem tulajdonosi hoezájáľu|ásuka| va|amint a tu|ajdonosi] nýi|átkozätukat
kovettĺen a társosztá lyuktó| a kozútkeze lői hozzájár u|ásu kat.
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