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Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság !

L Előzmények

Azépn|őBudapestVIII.ker.Kisfaludy18-20. szźlma|attiépülőtáľsashźz(Írsz.:35613)ingatlanának
közteľiileti csata|akozźsához szükséges az ingatlan előtt lévő Kisfaludy utca (hľsz.: 35623)
közteľtiletén (1źrda, útpálya) kapubehajtók kiépítése. Hozzákapcsolódóan a kérelmező, Kisfaludy Ház
Kft. üryhöz kapcsolódó újabb beadványttban kéľvényezte, hogy a Yźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottsäg az 56912013. N .27 .) sz. (ťo|dgźn bekötő vezeték létesítése) korábban kiadott határozatában
foglalt helyreállítási kötelezettséget módosítsa.

il. A beteľjesztés indoka

Az ingat|anon hatályos építési engedéllyel épülő táľsashäz majđani ľendeltetésszerű hasznáiatához
(épületbe be-, és kivezető gépjármű foľgalom) szükséges a (közműbek<jtések után) kapubehajtók
létesítése, az ehhez kapcsolódó járda és útszegély rendezéssel együtt.

m. Tényál|ási adatok

A jźLrdźLt keresztező, és az útptúyába toľkoló kapubehajtók készítéséhez szükséges a ( 1 . és 2. számtl
melléklet), a közűt és járdabuľkolat megbontása, és forgalomtechnikai jelek felfestése. A
Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság 569/2013. (v.27') sz. (ťo|dgáz bekötő vezeték létesítése)
korábban kiadott határozatttban kötelezte a kére|mezőt hogy helyreállítási kötelezettségként a
gázbekötés munkálataival csak részben érintett járdát,tftszegé|ý. és útpályaszélt,,a burkolatbontással
érintett Kisfaludy u. 18-20. szám e|ótti helyi közút teljes járdaszakaszának és útszegélyének teljes
szélességében toľténő helyľeállítása, aztÍpźúya szélének helyreállít.ása a rákĺjtés befejeződését követő
15 naptari napon belül'''

Az épület előtti teljes hosszúságú, és szélességu járda, túszegé|y, és lięályaszél ismétlődő teljes k<irĺĺ

heýeállítása lokális közmií-bekötésenként éľtelmetlen lenne. Célszerű ezt, az utolsó kozműbekötés
létesítését követően megtenni. (3. sz. melléklet)

Iv. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy döntsön ligy, hogy a Kisfaludy }{źLZ Kft. (teĺĺezo:
Kádárné Radványi Judit) kérelmére, tulajdonosihozzájárulását adja, a Budapest VIII. keľ. Kisfaludy u.



18-20. ingat|an kapubehajtó létesítésnek közterületi munkáihoz. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 569/2013. N.27.) sz, (fü|dgźn bekötő vezeték létesítése) korábban kiadott határozatźlban
foglalt helyreállítási kĺjtelezettséget módosítsa úgy, hogy a járda, útszegély és ritpálya szélnek
helyreállítását az utolsó közműbekötés létesítését követőenl5 naptäri napos határidővel tehesse meg.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések közterĺileti megindítźsźthoz szükséges a fulajdonos onkormányzat tulajdonosĹ
hazzájánl|źlsa'

A döntésnek pénzligyi hatása nincs.

vL Jogszabályĺkiiľnyezetismertetése

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66/2012. (XII.13.) önkormányzati ľendelet 17. $ (l) bekezdés b)
pondán alapul.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.

Határozatijavaslat

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1) tulajdonosihozzájáĺuIásźú adja Budapest VIII. ker. Kisfaludy u. 18-20. kapubehajtó
létesítésének kĺiĺeruleti munkáihoz.

2) a 569ĺ20Í3. N.27.) sz. (ťoldgźn bekötő vezeték létesítése) hatfuozatában foglalt
he|yreáILítási kötelezettséget úgy módosítja, hogy, kivitelező a jźnda, útszegély és
tftpźĺIya szélnek he|yreá||ítását az utolsó közmúbekötés létesítését követőenl5 naptźri
napos határidővel tehesse meg.

TJ gyiratszźtm: I6-f39 lfl20I3, |6-835 l20I3
Kérelmező: Kisfaludy HźLZKft, (tewezo: KádáméRadványi Judit)
Helyszínek:

r Budapest VIII. ker. Kisfaludy u. 18-20. sz. előtti közut (hĺsz.: 35623) aszfa|t jźrda szakasza,
ritszegéĺy, és betorkoló aszfa|tilŕĺpźiya.. bontással, és buľkolatbontással éľintett.

He|y r eźilritás i köte lezettsé g :

. a buľkolatbontással érintettjáľda teljes szélességben, aziúpá|ya bontási szélességben és teljes
rétegrendj ében töľténő helyreállítasa,

- a burkolatbontással érintett Kisfalud}' u' 18-20. szám előtti helyi közút teUesjárdaszakaszának
és útszegélyének teljes szélességében töľténő helyreállítása. az útpálya szélének helyreállítása
az utolsó közmű csatlakozás kivitelezésének befejeződését követő 15 naptári napon belül.

- a buľkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jó||átthatőan je|zik,
- jól |áthatőantźĘékoztatjźtkaztfthaszná|őkat a buľkolatbontás várható időtartamárő|,
- k<jtelezi a kivite|ezőt a burkolatok megfelelő minőségben töľténő helyreállításara,
- aberuházó és kivitelező közösen 5 év saľancitúvá||a| a helvreállított burkolatéľt.

Tźrgy: Tulajdonosi hozzá|áru|ás Budapest VIII. keľ. Kisfaludy u. 18-20. ingatlan kapubehajtó
létesítésnęk kĺjzteriileti munkáihoz.

Felelős: 1) és2) pontban, polgármester
Hatarido: 2013. szeptembeľ 30.



A döntés végrehajtźtsát végzo szer"ĺezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményĺizemeltetési Iroda
A lakosság széles kdrét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa (megfelelő a|áhtnandő!):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember f7 .
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Budapest Föváros VItr. keľĹilet
Józsefuaľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal
Y agy aĺgazóźůko d ási és Územeltetés i Ü5ryo sztá|y
Utesltmén;y-llzemeltetési Iroda

Mihók László Ferenc iigyintéző ĺészére|

Taĺgy: Budapest VIII. ker. Kisfaludy u. 18.20. szá,m aiatti iagalJan építesi engedéIy,1xźnyźnak ĺneghosszabbítása szakhatlsági hozzájárulásához tapribehajtóť epĺtesĺ rcrvek
kőa:tkeze|ői és tuĺaj d onosi hozzaj áruiás

Tisztelt UÍąm!

Budapest Főváľos Koĺrnanyhivatala V. kenileti IIivatalą Közlekedésható sźęs osnźĺlya
20!3.08.l4.én kelt" BP-5B/0o5l4fo"f/f0|3 ĺigyifatszámú, hiánypóĺ{ási felszólítás közlekeđési
uakhatósá$ állasfoglalás. kiadásáhoa a Budapest Wtr. Ĺer. ri.ĺuluay 

". 
te.zo' sziłm ďatti

i"ry:]-"ryl uonatkozó építósi engedély batályráĺak męghossuabítá'a rigytĺ"o taÍgyu, 08.f94l\4ĺ2013' hivatlĺozási számú" 2013000ś346ó Émn azonosftósřmmal rendelkező
ler.ęlében leírt 20l3.09.3!.ig téfÍe a teniletileg itletékes onkormanyzat kozritkezęĺői és
tulaj dono si ha zzájźnu|ását kapubehajtó tétesítésérě.
A tar5'yi éprilet előtti közteni.leti jáĺda és 2 db kapqkihajtó tervezesével megbízott Cég
f0l3.08'27-én adta át az e.lkészítętt a kozĺrÍiszolgált.tot eju BKK zrt' Kozutikozletedeš
9i"'ľ Forgalomtechnikai Osaáty pecsétjeivel eilátott építesi tervet és a BKK Zrt. Közilťt
.Kozlekedés Diviziő F.orgalomtechnikai osaály forgalomtechnikai kezęlói tĺyi|atkozattú.

Kérem a feľrtiek szerint a csatolt dokume*ációk alapján az ériĺrtett építkezés kapubebajtókĺa
vonatkozó kozutkezeiői és tulajdonosi hozzájárulázukáĺ megadni szíváskedjen.

}Đ.'.,..,'....' ..,.,.'

Melléklet: 2 pé|dźiĺy kapubehajtók építési terv

Budapest, 2013.08.28-

Tisaelettel:

Kisfaludy Ház Kft
1133 Bud:pest, Gogol u- 15.

Ikt. sz.:
Úgyint.: Tóth József II'
Tel.: 06-20-243-7650

''t:Háĺ:,t.
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Kisfaludy lš.az6{ťt.

1I'33 Budapest Gogol u. ĺ5.
Tel : 06- 1 -270-29-f3 F u.. 450- I 898

BudapestJózsefváľosionkormänyzat .? .j,i j ; Ikt-sz.:
Polgáĺmesteri Hír.atala ,J . +Z , ľv: ĺ |ĺĺ f ic ä
Vagyongazĺĺálkodasi és iiaeĺreitetési uey;ütalí*-
I082 Budapest, Baĺoss u. 63.6.]
Tel: 459-2100
\,Iihók László tigyintező részére1

Ug.vint,: Tćrth József
TeI:2ü-f43-765o

Kért,ény!

Táľgľ ; Budapesi VIII keĺ. Kisfaludy u' 1 8-20 kozmiiszoigáltatói bekÔtés és kapubehajtó létesítése

Tiszteit Mihók úr|

?013'0,| '1.7.-al kelt 16.]J85/20I3 iktatószámú, a Budapest vlu. kerüle| Kisfaludy utca ]8.20. szám alatti
iqgatlan (hrsz.: 3i6l3.) utóla.gos foldgáz leágazo elosztóľęzeték kiépítesébez sa)kséges kozterĺi]eti
munkälatokhoz Közutkezelói és Tulajdonosĺ hozzájárulásukban szerepelt a kovetkező:

,,Ilelyreállítási kotelezettség: A burkolatbolrĹással érirrteit Ki*faiudy u. 18-20. szám elĺitti helyi ktizut
teljes járdaszak'a.słitnak és útgzegélyének te.ijes szélességében toténő helyreál|itás4 az t'-tpá]ya szé|ć;rek
helyreállĺtása a ĺákotés belejeződését követő t5 naptaĺi rlallon bęliii.''

A fentiekrői kéreĺn a felmentćst, miĺ'el a többi'\qłryýląq1g'^ąltaÍó'.4ég nent állt be épiíleten belulre' illetve
ątseruházoĺ

Aza|źtbbi infermációkkal reItdęlkezem a kozĺęĹibekĆtćs:sel ćs kapubehajtó létesítéssel kapcsolatban:

. qáz: bekł'tés jóváhagwa Onkormán yzat. ĺészéro|, kivitelez<ĺ bezdta a munkakezdési ho'"ájáľulását
- ĺliz.. az ugyintézőveĺ toĺtént egyezÍetés alapján 10.0l-ig eI kell készíteni a vizméľő kotés

kialakítását és ahá|ozatťe1iesaésĹhozzajáĺ.ulást be kell fizetni ćs ezután kezdik el az ügyintezést
az onkormányzalťę|e

- osatorna: Az épület ręndelkezik csatorna bek,otéssel,,ami egyben a régi ópület csatlakozása
- ELMU: szolgáltatói szerződést kotötttink a EI.b{Ü T.{vrt-vel. ebban szerep1ó szolgáltatói rlíjat

kiegyenlitettúk. Vállalási hataridő szeĺzódés szeĺi nĺ 09- 3 0.
. (}l,ei€earan (teleťon, interĺet, trJ: '!.-ttrome liÍi-ve,l ęs a T.JitC-vęl vettuk fel a kapcsolatol.

|llgyenesen kötnek az épül'etre. Időpclntot nĺnr ĺl"ldĺak nlegadni, ĺnikgr toťtéllik. A holnapi nał a
koliégám felkeresi (Jt et.

- Ka1łl.rbeha.itó téręsíĺáre on t.eĺé bę lett nyĹijtt.'a a l;.rérę!eĺn a tulajdonosi és kozútkezelői
hozzájárulásra. Ĺĺgyintezési hatáĺidő 09.2s.źĺn jáĺ le, mivel 08'28-án adfuk be a kérelmet.

Arnennyiben lehetseges' akkor a kapubehajto letesitésre kśĺem irni a járđaszakasz éputet előtti
helyreáliitásit és aszťaltozását, valamillt az ur"sze,gély heíyľeáljítását. Nagy valószínťrséggel úgyis ez lesz
ąe utoisó muĺkafoiyamat az. źpl1|et használatbavćtłii.ł:éľeime e|ő;t'

t0sfaludy Ház Kft.
Budapesl' 201]'ł9..?3

Tisztę!e!]teI

1Ít3 Buđapes? Go8ol u' Í5'
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