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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

ELOTERJESZTES

aYátosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság 2013. 11. 22-ĺ ůilésél.e

Táľgy Tulajdonosi hozzá,járu|ás, a Budapest VIII. keľület Futó u. 31-33. külső közműellátása
(víz-csatoľna) ktizteľületi munkáihoz.

Előterjesĺő: Sziĺcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztá|yvezetó
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.
A döntés e lfo gadás áh o z e gy szer íi szav azattobbsé g szüks é ge s.
Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az épi.ilő Budapest VIII. ker. Futó u. 31-33. szám a|atti épülő irodahán (hrsz.: 3634914) ingatlanának
ivóviz- és csatoľna e||źttásźlhoz szükséges azingat|an előtt lévő Futó utca (hrsz.: 36314/11), és Pľáter
utca (hľsz.:3 6100/2) közteľtiletén a csatalakozások kiépítése.

il. Indokolás

Az űj bekötések készitéséhez szükséges a (1. és f. számű melléklet), a köztlt útpálya, és
j áľdaburkolatának megbontása.

m. Tényállás

Az ingat|anon hatĺályos építési engedéllyel épülő irodaház majdani rendeltetésszeru haszná|atźlhoz
szükséges az a|apkozmu ivővíz., és csatoľnabek<jtésének létesítése. A Práter utca érintett szakasza
(hrsz.: 36100/2)ttptůyźja új szőnyegezésmiatt,2015. decembeľ 31-ig burkolatbontási tilalom alá esik.
Ezért a burkolatot úgy lehet megbontani, hogy azt he|yreźilítiáskoľ, az érintett ingatlan előtt te|jes
szélességben újra kell szőnyegezni, melyet az ingat|an gázbekötéséhez szükséges Tulajdonosi-, és
közűtkeze|óihozzttjáru|ásunkban már korábban (Ügyiľatszám: 16-|229/2013) előírtunk.

Iv. Döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Yárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy döntsön úgy, hogy a Hajdu és Társa Kft. (Ügyvezető:
Hajdu Tamás) kérelmére, tulajdonosi hozzźĄźtru|ását adja' a Budapest VIII. ker. kerület Futó u. 3|-33,
külső közmĺĺellátása (víz-csatorna) közteľületi munkáihoz.

v. A döntés célja' pénzůigyi hatása

A kivitelezések köĺerületi meginditásźthoz sztikséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosĹ
hozzźĄźtrulása

A dontésnek onkoľmányzatunkat érintő pénztigyi hatása nincs.

vI. Jogszabályiktirnyezetismeľtetése

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuáľosi Önkormányzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (XI.13.) önkormányzati ľendelet 17. $ (1) bekezdés b) pontján'



valamint a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jőzsefvtrosi onkormźnyzat Képviselő.testület és
Szervei Szervezeti és Múködési Szabtiyzatźlrő| szőIő 25l20I3. (v.27.) ĺinkormányzati
rendelet 4. szźlmí mellékletének a 1 .4.5. pontján alapul..

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási ós Pónztigyi Bizottság úgy dont, hogy Tulajdonosi hozzĺíjórulását adja Budapcst
VIII. ker. Futó u. 31-33. külső közműellátása (víz-csatorna) közterületi munkáihoz

IJ gyiratszźtm: 16-1541lf}|3
Kére|mező: Hajdu és Társa Kft. (Ügyvezetó:HajdtlTamás)
Helyszínek:

. Budapest VIII. ker. Futó u.31-33.sz' előtti kĺjzrit (hrsz.: 36314/|1) díszkő burkolatú járda
szakasza, bontással, és buľkolatbo ntással éľintett,

. Budapest VIII. ker. Práter u,25.27.sz.előtti köZut (hrsz': 36|00/2) aszfaltburkolatí járda-,

. 
aszfa|t burkolatu iltpá'|ya szakasza, bontássa|, és burkolatbontással érintett,

Helyreállítási kötelezettség:

- a burkolatbontással érintett Futó u 31-33. szám előtti helvi közút teljes járdaszakaszának
helvreállítása. valamint Práter utca 25- 27. útpálya épület elótti járda és ritpálya helyreállítása.
a teljes útpálya dilatációtól- dilatációig teljes szélességben toľténő úira szőnyegezésével. az
utolsó közmű bekötés munkáinak befejeződését követő 15 naptáľi napon belül.

- a burkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól láthatóan tź$ékoztatjálk aziÍhasználókat a buľkolatbontás várható időtartamźtrő|,
- kötelezi a kivitelezot a burkolatok megfelelő minőségben töńénő he|yreá||itásźłra,
- aberuháző és kivitelező kĺjzosen 5 év saranciátvá||a| a helvreállított burkolatéľt.

Tárgy: Tulajdonosi hozzt!źru|ás' a Budapest VIII. kerület Futó u. 31-33. külső kĺjzműellátása
(víz-csatorna) közteri'ileti munkáihoz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 22.

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataaközzététe| módjráĺa (megfelelő a|áhűzandő!):
indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. november 1 8.

ď--.-
Szúcs Tamás

ĺjgyosztá|yvezetó
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Kefi: 2013-qovenberIl. ÜEyÍntéZonk Hon'áthné ĺkt' sz.: ''....lzol:

xitłgy: Tuiąjdonosĺ hozzäjaralás kéľelem

Kűjük oni'ket, hogy részüntr<re a me]lékelt nyomtatván.vok alapján Tĺlajdonosi
hozzáĺjár u|ást kiad ni szÍveskedj eĺrek.

cégüEk a Bp. VIIL kęľület Futó u. 31-33' Iľodaház kiilsö kd7.rntĺenáťasät yéezi a
Pądrano CRD Kivítelező Kft. megbízasából.

Á Hajđli és Táľsai Kft. nevébsn nyitatkozunk, hogy a helyszínra1zot, és a műszaki
terveket a közműtáĺsaságokkal és a szakhatóságokkď eg-veztęttťik és a műsz-aki
megoldas megfelel az által;ĺnos érvényii ćs az eseti hatósági előíľásokĺak.

A munkaáľkot a köznriiépítési muĺka elvégzése után azonnal betemetjüt a burkolat
helyreállításĺ a halađéktďanul megkezđjtik és . a közmĺĺépítési engedélyben elöíľt
hatríľidön belĺil - folyamatos munkával befejezzĹik.

A munl*ílatok t.blyamán kitermeit és elszĺi]lítandó fiildet, valaurint tôrmeléket.
lerakóhelyĺe szállítjuk.

mellóklet: 2 pld Közmü'egy'eztetési heLyszítltĄz
2 pld Foĺgďomtechnkal njz

Budapest VĺII.Józsefu áľosi
onkoľmányzat

1082. BuđłpesĹ
Baross u, 63-67.

Tisztelettei:

Te|: 430.3Ü80,430.3081
Fax; 430.316Ü
Acószám: 1aô7873a.241
cTP Ri.; 11702036205616ô2
Cégjegyzékszám: 01.09.738449
E-mai|: hajdu'iamas@Łajdu.hu

*jfl:,ęff5g".

uťfr-
Hajdťl Tamas
Ugyvezető .
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