
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testtiletének
Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottsága 
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Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály ' ( t}..-) t.....1..... sz. napirend

ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. 10. 14-i üléséľe

Tárgy: Tulajdonosihozzájárulás a, Budapest VIII. keľ. Teleki Lász|ő téľi Piac BKV fe|sővezeték
taľtó (56 sz.) oszlop áthelyezése közteľületĺ munkáihoz.

Előterjesztő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztá|yvezeto
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.
A d cjnté s e lfo gadás áh oz e gy szeru szav azattobb s é g szüks é ge s.

Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A TEN-T Zrt. (Nagy András tervdokumentációja alapján) kérelmet nyújtott be az éptilő Budapest VIII.
kerĹilet Teleki téri piac (hĺsz.: 35lf3l|1) miatt, a Bauer S. u. folýatásában lévő Teleki tér (Hľsz.:
35|f3l3) közteľületére kerülő 56.sz. BKV oszlop áthelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájźlru|ás
megszeľzésének éľdekében. (1. számú melléklet)

il. Indokolás

Az ingat|anon hatályos építési engedéllyel épülő piac majdani rendeltetésszeru haszná|atához
szĺikséges a BKV felsővezeték tartóoszlopok kiváltása (2. számű melléklet).

III. Tényállás

Az épülő piacépület majdani hasznźiatbavéte|éhez szükséges (a mźr kiváltott) 6|. sz. taľtóoszlop
mellet, az 56. sz. BKV felsővezeték taľtóoszlop kiváltása.

Iv. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a Yźtrosgazdźtlkodási és Pénztigyi Bizottság döntsön úgy, hogy a TEN-T Zľt.
kérelmére (tervező: Nary Andľás) Tulajdonosihozzájáru|źsźú adja a Budapest VIII. ker. Teleki Lász|ő
téri Piac BKV felsővezetéktaľtó (56 sz.) oszlop áthelyezése köĺerĹileti munkáihoz.

v. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A kivitelezések köĺerületi megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzat tu|ajdonosi-
hozzájáru|ása.

vI. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti
tulajdonosijogok gyakoľlásáľól sző|ő 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés b)
pontján alapul.

A fentieknek megfe|elően kéľem ahatározat e|fogadását.



Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hogy a TEN-T Zrt. részére Budapest VIII.
kerület Teleki téri piac BKV (56. sz.) felsővezeték tartóosz|op źúhe|yezése köztertileti munkálataihoz
szüksé ges tulaj donos i _ hozzáj áru|ását me gadj a a kĺivetkező fe ltételekkel :

|Jgyiratszám: 16-,7 57 lflf\|3.
Kére|mező: Fővárosi TEN-T Zrt.,tervezó Nagy András
Helyszínek: Budapest VIII' Teleki tér Népszínhźn utcaj sarka (Bauer S. u. folytatása) hrsz.:

3 5 I23 l 3, je|enle gi tlĺcp á|y a (maj dani j árda) burkolatbontással éľintett,

Tárgy: Tulajdonosi hozzźljáru|ás a, Budapest VIII. ker. Teleki Lász|ő téri Piac BKV
felsővezeték tartő (56 sz.) oszlop áthelyezése kĺjztertileti munkáihoz.

He lyreállítási kcitelezettség :

- a burkolatbontással érintett útpálya (majdani járda). szélességben. és teljes réteeľendjében töľténő
ideiglenes hel}'reállítása,
- a végleges (járdaszegély) útszabályozźs meglorténtéig, a megkerülés fogalomtechnikai szabá|yozása,
- a burkolatbontás helyszínét elkertilő ritvonalat jó||źfihatőan jel'zik,
- jő| |áthatőantájékoztatjttk azithaszná|őkat, és a Telki téri piac kivitelezőjét a burkolatbontás várható
idotartamárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreźi|itására,
- aberuhźnő és kivitelezo közösen 5 év garanciźńvźil'a| a helyľeállított burkolatéľt.

Helyszíni szakfeltigye let:
- Az engedélyes, a kivitelezés tertiletén érintet közműtulajosoktól (közműszolgáltatóktól) és a

- 
piac kivitelezőjétol, azok eseti előírásai a|apjźn helyszíni szakfelügyelet kéľ.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. októbeľ 14.

A döntés végrehajtását végző szervezęti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iĺoda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjáľa (megfelelő a|áhtnandő|.):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. október 8.

Szűcs Tamás
ugyosztá|yvezetó
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Tátgy: Budapest VIII.' Teleki tér BKV osziop átheiyezés

Tiszteit Mibók Lász1ó rľ

Cégtink TE\.T Zĺ' a Budapest Főváĺos VIu. keľĹilet Józsefuaľosi onkorman1'zattal kötött
TE}.i-T 39-12 szĺĺnú szęrződés és annak i. sz. módosíĺása ďapjrín elkészítettük a Teleki téĺen
2db BKv felsővezetśk taľtŕxlszlop kiváltási teĺvét, ľnel-v-et az Uzemeltętő BKv ZRi.
jóvĺáhagyott.

A Teleki teľí új éptilő piac oldaian a Karácsony Sándor utca és a Népszínház uÍca
keresi*ezőđésében a 61-es száĺnťt oszlopot (T' 70i7-R, 61) éľvény'es teľl'. valamint az onök
hozzójárulásĺĺnak birtokában nrar felďiíiottuk.
A Teleki téń szegéIyépítések miatt mosi nyílt lehetőség az 56-os számú (T. 70l?-HU, 56)
oszlop építéseľe, s a régi 56-os @, 6016,11Ľ) számli oszlop eibontrłsáĺa.

A szegéIy építése miatt az oszLop bonÍasi-építési helye munkaterülei

]vÍellékelt đokumentumok alapjan kéťiik' t,ogy a nÍajdonosi- és kozutkezelői
hozzájáĺ.uiásukaą valamint a munkakezdési engedél1t szív'eskedjenek megadni'

}víellékelt dokumentumok: Fv-01 - Viilamos felsővezetók bontási tęry, FV-02 - Villamos
felsővezeték építési ien'" KNĺ-o1 Koiłrnrihe]yszíĺľajz, FvJ-01 - Ten, és iiatjegyzék' Fv-I-02 -
Műszaki ieínás, Fł-I-03 _ Teĺvezői nyilatkozat.

Budapest 20Í3,09'16'
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NémethZoltán'
tervező
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