
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros Önkoľmányzat Képviselő-testiiletének
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
sz. napirend

ELoTERJEsZTÉs

a Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 09. 16.i ĺĺlésére

Táľgy: Tulajdonosi hozzá!árulás a Stľóbl Alajos. u. 3/b. sz. épület vízbekötés ktizteľületi
munlcĺihoz

Előteľjesĺő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési üryosztá|yvezető
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni'
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szeríi szav azattobbsé g szüks é ge s.

Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Előzmények

Az éptilő Budapest VIII. ker. Stróbl A|ajos. u 3/b. (hrsz.: 38838) ingatlan ivővize||átźsához szükséges

azingat|anelőtt köĺerületen található víznyomó vezęté|<ró||eágaző bekötés kiépítése'

II. Indokolás

A közutat és járdát keręsztező ivóvízbekĺjtés készítéséhez szükséges a (1. és 2. számú melléklet), a
köZút és j áľdaburkolat megbontása.

uI. Tényátlás

A tervezet i munkálatok kivitelezéseshez (vízcsatlakoző vezęték kiépítéséhez) szükséges, a Stróbl A.
u. 3lb. utca jźrda szakaszáĺak, és keľesztező tftpá|yźtjának, valamint az Stróbl A. 3/b-vel szembeni

zöldsáv megbontása.

Iv. Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése

Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól

sző|ő 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. s (1) bekezdés b) pontján, valamint a Budapest

Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselőtestiilet és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáról szóló 25l2o13. N.27.) önkormányzati ľendelet 4' szźtmű mellékletének l.3.5. pontján

alapul, ami a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

v. Diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy döntson űgy, hogy a Magyar országos Kozjegyzói
Kamara (tervezó: Erős László) kérelméľe, tulajdonosi hozzź|źtrulrását adja, a Budapest VIII. kerület

Stľóbl A. u. 3/b. vízbekötés kĺiĺeľületi munkáihoz.

vI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közteľületi megin ditźsáIloz szükséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosĹ

hozzájźtru|źsa.

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 6612012. (XII.13.) önkormányzati ręndelet 17. $ (1) bekezdés b)

pontján alapul.

ę.G.



A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.

Hztírozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosihozzájźtru|ásźú adja Budapest
VIII. ker. Stróbl Alajos u. 3/b. sz. épület vízbekötése köztertileti munkáihoz

Ügyiľatszám: 16-1|60lf0|3
Kérelmező: Magyaľ országos KözjegyzoiKamara,tervező:Erős László
Helyszínek:

o Budapest VIII. Stróbl A. u. 3/b. előtti közút (hĺsz.:3 883 8) aszfa|t járda szakasza, és keresztező
aszfa|t tftpá|y a, zöldterĹileto bontással, és buľkolatbontással éľintett,

Heýeállítási ktitelezettség:
- a burkolatbontással érintettjárda teljes szélességben, aztÍpźńya bontási szélességben és teljes

rétegrendjében történő helyreállítása,
- z ziildteľiileti szakaszok védelme- teljes helyľeállítása (fák megóvása, termőtalaj cseľéje'

cserjék és fű újľatelepítése), l34lf008. (Vtr. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)' (5)' (6).

bekezdése szeľĺnt,
- abuľkolatbontás helyszínételkerülő útvonalatjólléúhatőanje|zik,
- jól |áthatőantźĄékoztatjźlk aztŃhasznźtlókat a burkolatbontás váľható időtaltamáról'
- kötelezi a kivitel ezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyľeállítására,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év saranciźúvá||a| a helvreállított burkolatéľt.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás a Stróbl Alajos. u. 3lb' sz. épĺilet vízbekötése közterületi
munkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f013, szeptember 16.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa (megfelelő a|źhtuandől.):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0I3. szeptember 9.

/t-7(ĺv.szucs lamas
ugyosztźiyvezető
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Magyar országos Közjegyzői Kamaľa
Budapest. II. Pasaľétlút 16'

V|łl, kerii|ęti Onkormányzai
Po|gármesteri HivataIa

Tárgy: Tu|ajdonosi hozzájáru|ás kérése

Tisztelt Hivatal!

Kérem, hogy a melléke|t dokumentáció alapján, il|etékességi terüietükön
tuIajdonosi hozzájárutást megadni szíveskedjék.

Mellék|etek: Bp. Vt||' Strób| Alajos 3'/b szám a|afii épü|et vízbekötésének
dokumentácioĺa

Budapest, 2013' jú|ius 26.
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