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Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzĺi'ryi Bĺzottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus beruházasa keľetében a tewezett
speciális képzési eptilet vizeĺ!fiás és csatoľnĺízĺís kiviteli terveit az obudaÉpitész Stúdió
Kft. (székhely: 1033 Budapest, Hévizi tft 3lA; cég1egyzékszám: 0l 09 702648) készítette
el.
A jelen eljĺĺrás'keretében benyujtott teľvek szerinti kivitelezéssel, lebonyolíĺással megbĹ
zott Magyar Epító Zrt. (cégegyzékszátm: 01 10 041901; székhely: |149 Budapest,
Pillangó u. 28.) a köĺeľiileti munkak elvégzéséhezkéi a Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuiĺĺosi onkoľmányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fulajdonosi hozzéljéru|ását
(1. szamú melléklet).

Vízbekötés:

A beruhĺzás keľetében megvalósuló létesítmény vingényét figyelembe véve a Fővárosi
Vízmiĺvek Zrt. a Diószegi Sĺámuel utcai, NA 150 Ínm.es öv. töľzshálőzatĺő| 1 db bektités
kiépítéséhezađottszo|gźitatőihozzÁjaru|ást.

Ennek alapjan a Diószegi Sámuel utca 42. ingatlan előtti közterĹiletről a 90 Y'PE tlj víz-
bekiitést építenek ki, melyet az NKE speciális képzések épületének ftĺldszinti kapubehajtó
helyiségben elhelyezeĺt vízm&óig vezetnek. Az ngatlaĺľa bevezetés e(őtt, a telekhatar
előtt lm.re , jźrda a|aÍti tészęn tervezik elhelyezri a kiszakaszolasra szolgźiő szerelvényt.

Az ezen ingatlanon meglévő ldb (NA 150 mm méretíi) vízbekötését a gerincvezetéh'ĺő|
töľténő levágással megsziintetik (2. szźtmű melléklet).

Csatorna bekĺités:

A Diószegi Sámuel utcában a Fővaľosi Csatomźzőtsi Művek Zft. á|ta| engedélyezett egy új
csatorna bekötés kiépítése tew ezeĺt:

A csatornabekötés az ltcatengelyében található , 51/76 cm-es (T tipe) egyesített rendsze-
ľű közcsatomábatöľténik atewezett.NA 300 mm méretiĺ PE csővel.



A burkolt felületekĺől összegyujtött csapadékot késleltetvę a záportźrozón kereszttil vezetik a
közcsatomába.

Azlgyaĺez-en ingatlanon meglévő csatornabekötést elbontjĺík(2. sz'áműmelléklet).

Aviz- és csatoľna bekötés kivitelezését, illewe a meglévő viz- és csatorna bekötés megsziinte.
tését nyílt munkaíľokban tervezik, a bontási munkak aszfaht burkolatu úttestet és aszfalt bur.
kolafii j aľdát érintenek.

A kérelemben és a dokumentacióban rész|etezett Diószegi Sĺámuel utca (hľsz: 35903) az oĺ-
kormőnyzattulajdonában ál1, így aviaĺezetékekkel kapcsolatos közteriileti munkárkhoz szijk-
ségesafu lajdonosonkoľmányzathozzajara|ása.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az e|óteĄesztéstźtgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatasköre.

ilI. A döntés célja' pénzĺiryi hatása

A kivitelezések közteľiileti megindításához szĹikséges a fulajdonos onkormanyzat
hozzi$źtrulása.

A fulajdonosi döntésnek Önkormányzafunkat éńntő pénzĹigr hatasa nincs.

Iv. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Vaĺosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság hatĺásköre a Budapest Józsefuaľosi
Önkoľmĺínyzat vagyonĺáľól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlasaľól szóló 661201'2.

CXII.13.) önkoľmanyzati rendelet 17. $ (l) bekęzdés e) pontjaĺr, valamint a Képviselő-testiilet
és Szervei Szerlĺezeti és Működési Szabályzatfuől szőIő 3612014. Qil.06.) önkoľmányzati
rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontjan alapul.

Fentiek ďapjĺín kérem az a|ábbihatfuozatĺ javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Vaľosgazdalkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a kivitelezéssel megbízott Ma-
gyaľ Építő Zĺt. (cégegyzékszźtm: 01 l0 04190|; székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

kérelmére tulajdonosi hozzájaru|ását ađja - a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem Ludovika
Campus beruhazasa keretében, a Diószegi Sĺímuel utca 38.42. szátm alatti _ speciális képzési
épiilet Ílj víz- és csatoľna bekötés kiépítéséhez, az alźtbbi feltételelĺt<el és kikötésekÍĺel:

a. jelen tulajdonosi hlozzájźru|as abenlhźaőt (építtetőt) nem mentesítí az építéshez szfü.
séges egyéb szakÍratósági és hatósági engedélyek beszerzése a1ó1,

b. a tulajdonosihozzétjérulrás a Diószegi Sámuel utca (hĺsz: 35903) munkálatokkal érin.
tett terĺiletéľe terjed ki,

' c. aberuhźnőnak (építtetőnek) aközítkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzá-
jaľulast a vonatkozó rendelet (19l|994. (V.31.) KtIvM rendelet) szerinti mellékletek
ôsatolĺísával a Budapest Fővaľos VIII. keľület Polgĺíľmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosz.
ta|y Épftéstigyi Iľodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban foglaltakat maľadék-
talanul be kell tafiari,

d. a megszĹintetett (levágott) víz- és csatoľna bekötéseket el kell tavolítani,

e. kötelezi a kivitęlezőt aDiőszegi Sĺímuel utcai járda. és útszakaszon a bontasi helyek
(és jarda szegélykő) megfelelő minőségben tĺiľténő helyľeĺállítasiĺľa, melyľe aberuhźnő
és kivitelező közösen 5 év garanciátvá|Ia|:

. abontassal érintett Diószegi Sámuel utca útpálya burkolatát az alábbi ľétegrenddel
kell helyreállítani szerkezeti rétegenk ént 20-20 cm átlapolással:



4 cm vtg. AC1 1 jelrĺ hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg (a viz- és csatoľnabeko-
tést lefedő, összefüggo felületen)

7 cmvtg. Ac22je1rĺ hengereIt aszfaltbeton kcitoréteg

- 20 cmvtg. C8lI0-32lF stabíIizá|tútalap

- 20 cm vtg' fagyáI\ő homokos kavics éryyazatTrq95oÁ (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca páľos oldali járda buľkolatát az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreállítaní szerkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺjtt aszfa|t kopóréteg (azirtpá|ya szerinti hosszú-
ságbaĄ
15 cm vtg. C8/10-32lF stab1lizáItuta|ap
15 cm vtg' fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

f' az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészüItérőI a közteľület tulajdonosát
íľásban éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájáru|as csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásai-
nak maradéktalan betartásával, a döntés napjátőI számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 , május 29,

A dontés vé grehaj tás tń v é gzó szęrv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javasIata a kozzététe| módjaľa
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1. szźmű melléklet
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2. szźm melléklet 1. oldal

ílivlo és csatorna



2. szźlm melléklet 2. oldal
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Meglévó csatoľnabekii-
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