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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő{estiilet a285l2O|2. (VuI.29.) számíhatározatának 1. pontjźlbaĺtryy döntött,

hogy a Szociális célú vaľos-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok (Kódszám:

KMOP - 5 . 1 . I l B - 12) témáj ú p źiy ázaton r észt v esz.

A Képviselő-testĹilet a28l2OI3. (II.06.) száml,:,hatźĺrozatában úgy dönt, hogy tudomásul veszi

az előterjesztés mellékletétké:pzo, a KMoP.5.|JlB-|2-k-2012-0001 kódszámú, Magdolna

Negyed Program III. pľojekt megvalósításáľa létrejott és 2013. január 30-án a|áírtTźlmogatási

Szerződést és annak mellékleteit.

A közterületi alprogram k.eretében három köztér megújítását, szociális funkciókkal való

megtöltését vette tervbe az onkormányzat.2012 szeptemberében a háľom közter koncepció és

engedélyes terveire (Teleki tér, Fiumei út _ Dobozi utca _ Népszínhaz utca źita| hasznźllrt

közterülęt, a ,,FiDo'' tér és a Ktiváťla tér) kozbeszerzésí eljaľás került lefolytatásra. Az
eljarások eľeđményeképpen 3 tervező iľoda készítette el a 3 tér engedéIyezési és koncepció

terveit, a Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság a 11721201'2. (IX,26.) sz. határozata

alapján.

A közbeszerzés során aKálvźlťla tér (hĺsz.: 3538ói1) része esetén a kiviteli terv elkészítésére

is megbiztĺst kapott atervezo, amennýben apźiyazat elbírálása pozitiv. AKźĺ|vána tér (hľsz.:

35386l|) része esetén atewező a továbbteľvezésre jogosult.

il. A beteľjesztés indokolása

A Ká|vária téľ (hľsz.: 35386/1) déli részén egy információs épiilet került telepítésre. A
tervezett információs pontnak, létesítménynek viz és szennyvíze|vezetési igénye van. A
tetőfelületrő| érkező csapadékvíz is a közcsatomźha kertil bevezetésre, az épületnél

lombkosaľas tisztítóiđom beépítésével.

A tervezési teľületen egy 66l99cm t/té egyesített rendszerťi gwjtőcsatorna üzemel, amely

fe|haszná|ható befogadóként. Az épülettől induló bekötő csatoľna az egyesített rendszerű

csatornába érkezlk, mely a 3538612 hľsz-ú ingatlan (Baross utca) felszíne alatt húzódik. A
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megnevezett ingatlan a Fővárosi onkormanyzat Eilajdonában van, így szükséges a csatorna
bekĺitéshezazingat|antulajdonosihozzájźtru|źsa

III. TényáIlás

A Kálvĺĺľia téľ (hĺsz.: 35386/1) déli részén egy infoľmációs épülęt kerĹilt telepítésre,
megfewezésre, melyre jogerős építési engedély került kiállításra 2013. január 25 nap1án. A
tewezó ezek a|apjtn készítette el a kiviteli terveket. Az épület üzemeltetéséhez szükséges
csatorna bekotós tcľvciľc a tcrvcző a Fővłĺrosi onkormónyzot tulajdonosi hozzójórulósót
megkérte. Budapest Főváros onkormanyzata a tulajdonosi hozzäjarúást a taľgybarL az
FPH061 /4062-2/2013 iktatószámon (1. sz. melléklet) megadta. Aberuhtnőnak (VIII. keľület
Józsefuarosi onkormányzat) a tulajdonosi hozzźĺjárulás építtetői zźĺradékáhan foglaltakat
tudomásul kell vennie, és magźra nézv e kötelező érvényíĺnek kell tekintenie.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

A Budapest Józsefuárosi onkormtnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 6612012. (XII.I3.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés b) pontja
a|apjttn Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottsäg dönt olyan vagyon hasznosítása esetén,

melynek forgalmi értéke a vagyon jellege - kĺilönösen, forgalomképtelensége _ miatt nem
értelmezhető.

V. A dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Kźivána téren tervezett információs épület megvalósításhoz szfüséges a csatorna bekötés
létesítése, mely során a mátt meglévő hźiőzatra kell ľákötni. A közműegyeztetések alapjźn a
szaktewező a szükséges dokumentácíőt elkészítette. A teľvek a|apjźn a Baross utcát koze|
másfél m2-es beavatkozási területtel érinti, me|yez a tulajdonos, a Fővárosi onkormányzat a

hozzájáruIźtsát ađta kikötésekke|. A zäradékban foglaltak bel'artásával adható ki a fulajdonosi
hozztĘ źtruIéts, melyet a b eruhtnőnak kell aláimia.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntésnek pénztigý hatása nincsen. A kivitelezés csak a szükséges tervek és engedélyek
birtokában kezdhető mes.

H:atá.ľozati javaslat

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság úgy diint' hogy

1. elfogadja a Budapest Fővárosi onkormźnyzat FPH061 14062 - 2 l20I3 iktatási számon
kiállított tulajdonosi hozzajáru|ásźú (A VIII. ker. Kálvária tér információs épület építése és
közterület-rehabilitáció, engedélyezési eljárás tárgyĺźban) az abban foglalt feltételekkel és

kikötésekkel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 16.
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2. felkéń a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruIás
B eruháző (építtető i) zźr adék a|áír źs ár a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. szeptember 18.

A dontés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi LJgyosztá|y
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe|módjára: honlapon

Budapest, 2013. szeptember 10.

ľ -4/:łQ:-lłí--
Fernezelý Gergely DLA
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í082 Budapest Baross u.63.67 ügyintézó: Takátsy Miklis Bé|a

telefon; +36 1 999'9153

e-rnail: takatsy,miklos.bela@budapest.hu

Tu|ajdonosi hozzájáru|ás

Tisztelt Gím!

A Fovárosi tnkormányzat képviseletében eljáró fópolgármester 2013. augusztus 29. napján a
KOZMÚTERV 2006 Méľnöki, Teľvező Kft., mint tervező álta| benyújtott kére|emre a Budapest
Főváros VtlI. ker. Jozsefuáros onkormányzata, mint beruházó részére Budapest Fováros
Önkormányzata vagyonáró|, a vagyone|emek felettitulajdonosĺjogok gyakor|ásárl| szÓló 22ĺ2012.
(ll|.14.) FŐv' Kgy. rendelet 22. s (4) bek. a|apján . a fovárosi tu|ajdonú közterÜ|eteken, mint a
Fővárosi tnkormányzat forgalomképtelen vagyonán a Budapest vlll. ker, Kávárĺa tér
informácĺós épijlet épíŕése és közteriJlet.rehabilitáciő' Csatarnázás (tervszám: 240/2013)

című terv a|apján a Budapest V||l. ker. Baľoss utca (hľsz; 35865/2} kłjzterÍjlet éľintett
teľü|etén

tulajdonos! hozzájáľu !ását
az a|ább.akban meghatározott fe|téte|ek és kikötések betaľtásával

adja meg

F e ĺtétel eR é s ki Rijtése k:

Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (épĺttetót) nem mentesĺti az épĺtéshez sztikséges
egyéb szakhatisági és hatósági engedélyek beszerzése alil, amelyek megléte nělkijl a
kivitelezési munkák nem kezdhetők meg.

A beruházlnak (épÍttetónek) a kozútkeze|ői és burkolatbontási hozzájárulást a kozutak
igazgatásári| szóli 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 6-7.$-a alapján eloíft mellékletek
csatolásával a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt, KozÚti Közlekedés Đivĺziotól
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanu| be ketltartani!

A beruházónak (építtetőnek) az ideiglenes forgalmi rendre vonatkozian a BKK Budapestĺ
Kozlekedésĺ Kozpont Złt' Kozúti Kozlekedés DivÍziótól a forgalomtechnikai kezelői
hozzájáru|ást be ketl szerezni, és az abban foglaltakat maradéktaĺanul betaĺtani!

1052 Budapesĺ' Városház utca 9.í1. | |eVé|cim: ĺ840 Budapest l te|eÍon: +36 í 999.8í29| fax: |Á.|áíro Í ĺa-ĺ szäma} e.mai|:
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Rozg on yiL @bu dapest. h u adatvédelmi nviIvántaÍtäsi azonosĺti szám: NAIH-5587912012,



A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett teruek alapján kezdhetök meg,

A felszÍni szerelvényeket a kozterĹjleten (lgy kell elhelyezni, hogy a közúti és járda Ĺlrszelvény
biztosítva legyen.

Az engedélyes koŕeles a helyreállĺtási munkák elkészĹ]ltéről a köztertjlet kezelöjén kĺvül a
közterület tulajdonosät is ĺrásban értesiteni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás ellenszolgáltatás biztosÍtásához nem kötÖtt.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyezó szeruek, szakhatiságok előírásainak
maradéktalan betaĺtásával a dontés napjától számĺtott 1 évĺg érvényes!

Budapest, 2013. augusztus 29.

Főpolgármester nevében kiadmányozza:

V árosÚ ze m el tetési F öo sztály
Kö zte r ij t et-h a sz n át at i o szt á t y

Beruházói (építtetői) záradék:
A tulajdonosi hozzájáru|ásban fog|altakat tudomásul vettem, és magamra nézve köteĺező
érvényĹinek tekintem.

Budapest,
a|áírás, bé|yegző
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Rôž$ónyiLászló

Kapjá k:

1' Budapest Fóváros VlIl. ker' Józsefváros Önkormányzata (1082 Budapest Baross u.63.67) -
beruházl

2. KtzMtJTERV 2o06 Mérnöki, Tervezó KÍt' (1221 Budapest Gerinc u. 128') - tervező
3. V|||. ker. PMH Jegyzője
4, BKK Köztjt zÍt' (1115 Budapest Bánk bán utca 8-12.)
5. Budapest FőVáfos KöztertiIet.fe|ügyeIete (í052 Budapest' Akadémia u. 1.)
6. BKK Zrt. Közúti KözIekedés Divízió
7. |ŕattáÍ
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