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aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2013. 10. 07-i üléséľe

Táľgy: Tulajdonosi hozzńjá,ľilás Budapest VIII. keľ. Nap u. 16. ingatlan közlekedési
kapcsolata munkarész kiizteľületĺ mun|cĺihoz

Előteľjesztő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztá'|yvezető
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh o z e gl szer íi szav azattöbb sé g s züks é ge s.
Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Előzmények

Az épu|ő Budapest VIII. keľ. Nap u. |6. szám alatti épülő társasház (hrsz.: 35620) ingatlan
közlekedési kapcso|ata munkaľész kĺjzterületi munkáihoz szükséges az ingat|an előtt lévő Nap utca
(hrsz. : 3 5 6 4 4 / f) közteľületén a j ár da átépítése.

II. Indokolás

Aztltpźiyába toľkoló meglévő és megmaradó kapubehajtóhoz szükséges a jáľdaszegély lesüllyesztése,
és a rossz á|lapotu jáľda átépítése. (1. és 2. száłmű me|léklet) Ezek a munkálatok a közrit és
járdaburkolat megbontásával jrárnak. A tulajdonosihozzájárulásról szóló döntés a Váľosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság hatásköľe.

ilI. Tényállási adatok

Az ingat|anon hatályos építési engedéllyel épülő társashźn majđani rendeltetésszerű haszná|atához
(épületbe be-, és kivezető gépjármű forgalom) szi'ikséges a kapubehajtók létesítése'

Iv. Dłintéstartalmánakľészletesismeľtetése

Yźrosgazdźtlkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy döntsön, hogy a Propeľ|y Kft. nevében eljáľó TP-Terv
Kft. (tervező: Tóth Attila) kérelmére, tu|ajdonosi hozzá|źm|tsát adja, a Budapest VIII. keľ. Nap u. 16.
ingatlan közlekedési kapcsolata munkaľész közterületi munkáihoz.

v. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi. megindításához sztikséges a tulajdonos onkoľmányzat tu|ajdonosi-
hozzźjźru|ása. A döntésnek Önkormányzatunkatérintő pénzügyi kihatása nincs.

vI. JogszabáIyiköľnyezetismeľtetése

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuárosi Önkormányzatvagyontról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásráról szóló 66/f0|2.6Ir.13.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (l) bekezdés b) pontján
alapul.

A fentieknek megfelelően kérem ahatározat elfogadását.



Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy megadja tulajdonosi hozzájźtru|ását a
Budapest VIII. ker. Nap u. 16. ingatlan közlekedési kapcsolata munkarész közterületi munkáihoz.

IJgyiratszám: 16-986ĺ2013
Kéľelmező: Properľy Kft. nevében eljáró TP-Terv Kft., (tervezó: Tóth Attila)
Helyszínek:

o Budapest VIII' ker. Nap u. 16. elotti közut (hľsz.: 3564412) aszťa|t järda szakasza,,htszegé|y,
és aszfalt tltpźúyaszé|, bontással, és buľkolatbontással éľintett.

He|y r eźi|itás i kötelezettsé g :

- a burkolatbontással érintett járda teljes szélességben, azttptiya bontási szélességben és teljes
rétegrendjében töľténő helyreállítása,

- a buľkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól |túhatőantź!ékonatják aztfthasznttlókat a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezót a burkolatok megfelelő minőségben történő helyreá||ításźlra,
- a beruházó és kivitelező kcizösen 5 év garanciátváů|a| a heýeállított burkolatért.

Tźtrgy: Tulajdonosi hozzź!áru|ás Budapest VIII. ker' Nap u. |6. ingatlan közlekedési
kapcsolata munkarész közterületi munkáihoz

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. októbeľ 07.

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára (megfelelő a|áhűzandő!):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 30.
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e.mail: iĺocia@ętemhu totb.attila@tPterv.hu web: urwltptervb'u

łudapest Főváľos YIII. kcľĺilet Józsefuárosi
Onkoľmányzat
1082 Budapest, :

Baľoss u. 63-67' . . \.ĺ

ttáĺgy: Budapest VIII. kertilet Nap utca (hľsz.:
35620) ingatlan közle'keđési aláÍźlmasztó
munkąIésze
tsz.:13-A22

Tisztelt Eudapest Főváľos \,III. kerĺileŕ Józsefvĺíľosĺ Onkoľmányza1lľi....'..'..'..--...':::::.':'1:l'..'

A TP.Terv Mémökí lroda Kft' 2013 ápríiisában elkészíĺette a Pľoperlry Kf.. (1095 Budapest' Tinódi
u. i2.) megbíaísából a Budapest MII. kerĺilet Nap utca (hľsz:: 35620) ingatlan kdzĺekedési
ďátiámasztó munkaľészét (tsz.: L3.022).

Kéľiük a mellékelten átađott 2 pld. teľvdokunrentĺició alapján közŕitkezelői és tulajđonosi
hozzíjarulásukat megadni szíveskedjenek.

A hozzłíjĺĺrulást kérjtik a Pľopeľty
kiátlítani'

Brrđapest, 20i3. junius 13.

K.ft. (1095 Budapest, Tinódi u. 12-) nevéĺe szíveskedięnek

Tisztelettel:

Tóth Attila
ügyľezeto

rel: 06 20 412 83 85
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