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Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság !

I. TényáIlás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Nemzeti Kozszo|gá'|ati Egyetem Ludovika Campus beruházása keretében atervezett új sport-
központ vízellátással kapcsolatos kiviteli teľveit a MELYEPTERV komplex ZrÍ.'készitette e|.

A jelen eljárás keretében benýjtott tervek szerinti kivitelezéssel, lebonyolítással _ a generál kivĹ
te|ező Market Epitő Zrt' (cégegyzékszám: 01 10 046383; székhely: 1037 Budapest, Bojtár utca
53.) a DORLA-BAU Kft-t (cégegyzékszám: 13 09 158075; szé|<he|y: f0I1 Budakalász,
Munkácsy Mihály utcaf4.)biztameg, akik a közteriileti munkák elvégzéséhez kérik a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkoľmányzat) tulajdonosi
hozzäjźlru|ttsát ( 1 . számű melléklet).

Aberuházás keľetében megvalósuló létesítmények _ valamint a tuzo|tővíz és locsolóviz _ vizigé-
nyét figyelembe véve a Fővárosi Vízmrĺvek Zrt. a Diószegi Sámuel utcai' NA 150 mm-es ĺjv.
törzshá|ózatról 1 db bekĺités kiépítéséhez adottszo|gá'|tatőihozzź|árulást.

Ennek a|apján a Diószegi Sámuel utca 44b. ingatlan előtti kĺjĺeľületen meglévő NAl00 mm-es
vízbekötést felbővítik D 160 PE vezetékĺe, melyet a Ludovika Campus ingatlanán belül elhelye-
zeĺt vizméró akľrźig vezetnek. Az ingat|anľa bevezetés e|ott, a járda a|atti részen tervezik elhelyez-
ni a kiszakaszolásra szo|gálő, NA l50 mm méretű szerelvéný'

A meglévő, funkciójukat vesztő f db vizbekötést (NA 25 és NA 80 mm méľetíĺ) a gerincvezeték-
ről tĺĺrténő levágás sal megszüntetik (2. számű mel léklet).

A vízbekotés és megszüntetés kivite|ezését nyílt munkaárokban tervezik, a bontási munkák aszfa|t
buľkolatu úttestet és nagykockakő buľkolatű járdát érintenek. A Diószegi Sámuel ltcakeresztęzé.
sét két félpályás áwágással tervezik, a nyomvonal nem érint fát.

A kéľelemben és a dokumentációban részletezettDiőszegi Sámuel utca (hľsz: 35903) az onkoľ-
mányzaÍ' tulajĺlonában á|1, így a vizvezeÍékekke| kapcsolatos közteľtileti munkákhoz szĹikséges a
tu l aj don o s onkorm ány zat ho zzáj źtru|ása.

tr. A beteľjesztés ĺndoka

Az eloterjesńés tárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.



ilI. A diĺntés céljao pénzügyi hatása

A kivitelezések köztertileti meginditásához sziikséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzt!áru|ása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érinto pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Onkoľmányzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/f0I2. (XII.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselőtesttilet és Szervei Szęrvezeti és Míik<jdési Szabá|yzatttrő| szó|ô 3612014'
(xI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentieka|apjánkéremaza|álbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a kivitelezéssel megbízott DORLA-BAU
Kft. (cégjegyzékszźtm: 13 09 158075; székhely: 20l1 Budakalász, Munkácsy Mihály utca 24.) kérel.
mére tulajdonosi hozzájárulását adja a Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem Ludovika Campus beruházása
keretében tervezett új spoľtközpontvizę||átäsát bizosító új vízbekötés kiépítéséhez, valamint af db

meglévő vízbekötés megszüntetéséhez.
A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 44-5f . számű ingatlanok közötti szakaszán végzenďo
közterületi munkák végzéséhezhozzájáru|ását az a|ábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez sziikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájfuu|ás a Diószegi Sámuel utca (hľsz: 35903) munkálatokkal érintett terĺile-
tére terjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄáru|ást a

vonatkozó ľendelet (I9lI994, (V.31') KrryM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Építésügyi Iľodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartaní,

d. a megsztintetett (levágott) csővezetéket el kell távolítani,

e. kötelezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuęl utcai jĺárda- és útszakaszon a bontási helyek (és jáľda

szegélykő) megfe|elő minőségben történő helyľeállítására, melyre aberuhź,ző és kivitelező ko-
zosen 5 év garanciátvállal:

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca útpálya buľkolatát az a|źtbbi ľétegľendde| kell
helyľeállítani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC 1 1 jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a jćrda szélességével
megegyező hosszban)

7 cm vtg. AcZfjelű hengerelt aszfaltbeton kötőľéteg
f0 cmr.tg. C8/10-32/F stabi|izált litalap
20 cm vtg.fagyii|ő homokos kavics ágyazatTrq95oÁ (más anyaggal nem helyettesít-
hető)

. a bontással éľintett Diószegi Sámuel utca pźtrat|an oldali jáľda burko|atźú az alábbi réteg-

renddel kell helyreá| lítani szeľkezeti réte genként 20 -f0 cm átlapo lással :

eľedeti nagykockako burkolat
4 cm vtg. homokágyazat
15 cm vtg. C&lI}-3flF stabi|izźit útalap
15 cm vtg. fagyźt||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem helyettesít-
hető)



f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kĺjzterület tulajdonosát írásban

értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előírásainak maľa-

déktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A döntés végrehajtását végzo szeľvezeti egység: Gazdźikodźlsi Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések eseténjavas|ataakózzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2017 . ápri|is 04.
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I. számumelléklet
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VIII ker., Józsefváľosi onlĺolnráiryzat PolgármesterĹ lrivatal
1082 ;Budapest,'Baľoss utca 63-óż.

Gazclálkodási Ügyosztály

Tágy: 10.89 Budapest, Diószegi Sĺínuel utca, ( Ne;lrzeti Közszolgálati Egyetem )L.S Sponköz'ľont vízbekötés kiépítésé,ineglévö vízbeköté.sek *á!',"uru"te,"
. Kieme|t Állami Beľuházĺs!

Dn I'Iencz Adrieryl rćszéľe|

Tisztelt Höigyem!
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a Ęĺľgyi^ingatlalr vízbekötés kivitelęzéséĺe, lebonyolíłásr{ľa

Epi'tő Zťt' nrint Cenerál kivite|ezőtől. TiszÍelettel ké{iik tint, llogy a
a|apjźn a Tu'lajdorrosi hozzajárulas1 męgaĺĺi'sĺJesteajen

Beruházo: Ńemzeti Közszolgrílati E*,",.*
l 083 Budapes1; Ludovika tér 2sz.

kapott megbizást, a Market
mellékletben' elktjldötĺ teľv

Bucĺakalász; 20 |.|,n.fa.

Tisztelettel:



2. szźlm melléklet
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