BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

428/2020. (V. 13.) számú határozat
tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Orczy tér felújítása kapcsán a BKV alépítmény hálózat létesítéséhez is trolibusz megállók energiaellátásának
kiépítéséhez
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett Id.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmanisa alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgánnester gyakorolja.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 59.§ (3) bekezdésén, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület es Szervei Szervezeti es
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdésén alapul.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva Pikó Andras polgármester úgy döntök, hogy:
tulajdonosi hozzájárulást adok a Tetra-Com Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 468479, 1083 Budapest, Prater utca 29/a. 2. em. 5.) által készített, a Budapest VIII. kerület, Orczy ter felújításához kapcsolódó BKV alépítmény hálózat létesítésének és trolibusz megállók energiaellátásának egyesített engedélyezési és kiviteli tervéhez (Tervszám: TC-913/02-20I8), az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel:
a. ezen hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
b. a hozzájárulás a Kőris utca (hrsz: 35961) munkálatokkal érintett szakaszára terjed ki,
c. a beruházónak (építtetőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
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d. kőtelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, nielyre a
beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal: .
•

a helyreállítás az Orczy tér útfelújítási tervében jóváhagyott müenki előírások szerint történjen

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát
útban értesíteni,
f. ezen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásival, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. május 13.

A döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Gazdálkodási ügyosztály
Budapest, 2020. május
Pikó András
ob
polgármester
,
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