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Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály -l ( 7., 'Y..ĺ...Y. j.'. napirend

ELoTERJEsZTÉs

aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|3.If . ĺ'6-i üléséľe

Táľgy -Tulajdonosi hozzájáł.rulás Budapest VIII. keľ. Bľódy Sándoľ u. ( Puskĺn u.- Gutenbeľg
téľ ktizötti szakasz) átépítése kiizteľiileti munkáihoz

Előterjesztó: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési üryosztá|yvezető
Készítette: Mihók Lász|ő
A napiľendet nyilvánosan lehet táľgyalni.
A döntés e lfo gadás áh o z e gy szer u szav azattobbs é g s zük sé ge s.

Melléklet: 5 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzatunk kezdeményezésére és megbizásából a Budapest VIII' ker' Bľódy Sándoľ u.
(Puskin u.- Gutenbergtérközotti szakasz) átépitéséheztervdokumentáció készült. (1. sz. mellék|et)

il. Indokolás

A közterületí járdaszakaszok megbontásához, és átépítéshez sziikséges Tulajdonosi-, és közútkezelői
h ozzź$ źtru|ás m e gadás a'

uI. Tényállás

A tewezeÍt közteľtileti bęruházás megvalósításához szükséges a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottság Tulaj dono si -ho zzáj áru|ás a. (2 - 5 sz. m el l é klete k)

Iv. Jogszabályĺköľnyezetismertetése

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonźtról és a vagJon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról
sző|ő 66/2012. (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 17' $ (1) bekezdés b) pontján, valamint a Budapest
Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtestiilet és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáról szóló 25lf013. (v,27.) önkormányzati rendelet 4. szttmű mellékletének 1.4.5' pontján
alapul, ami a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

v. Döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úgy döntsön .igy, hogy a INNOBER-WAWE Kft.
(tervező:Fodor István) kérelmére, tulajdonosi hozzájáru|ását adja, a Budapest VIII. ker. Bródy Sándor
u. ( Puskin u.- Gutenbergtér kozötti szakasz) átépítése kozteľületi munkáihoz.

vI. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések köaerületi meginđitásához szükséges a tulajdonos onkormányzat Tulajdonosi-
hozzájźru|ása.

A döntésnek onkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.



Határozĺtijavaslat

AYátrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hogy Tulajdonosi hozzájárulását adja Budapest
VIII. keľ. Bródy Sándor u. ( Puskin u.- Gutenbergtér kozotti szakasz) átépítése közteľületi munkáihoz.

IJgyiratszám: 16-|570lf0|3
Kérelmezo: INNOBER wAwE Kft.. (tervező: Fodor István)
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. Bródy Sándor utca |f .-tő| f7. szźmig terjedo páľos és páratlan oldali
(hrsz.: 34175lf) kockakő, és aszfalt buľkolatu .(Ípá|ya, járda, bontással, és buľkolatbontással
éľintett,

Helyreállítási kotelezettség:

- a burkolatbontással érintett csomópontok. útpályák. és jáľdák terv szerinti átépítése
(kialakítása).

- 
^ 

ztildteriiletĺ szakaszok védelme- teljes helyľeállítása (fák megóvása, teľmőta|aj cseľéje,
cseľjék és fű újľate|epítése)' 134ĺ2008. (wI. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $ (3)' (4)' (5)' (6).
bekezdése szeľint,

- aburkolatbontáshelyszínételkerülőútvonalatjó||áthatőanje|zik,
- jól |áthatőantájékoztatják aziÍhasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezóta burkolatok megfelelő minoségben történő elkészítésére,
. aberaháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvźL||a| a helyreállított burkolatéľt.

Tźlrgy: Tulajdonosi hozzáĘźlrul,ás Népszínház utcai viľágkandeláberek kihelyezése közterületi
munkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Határidó: 2013. december l6.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iľoda
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| mődjára (megfelelo a|źthinandő|,):
indokolt hiľdetótáblán honlapon

Budapest, 2013. december 10.
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Telefon: +36-i.-413 1699; +36-1-ZlC 1455;
+36-1-3410163
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E-mail: innober-waveSinncber.hu
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Budapest Főváľos
1ĺI1l. Keľület Józsefľáľosi önkorľnánvzat
Vagyon gazdálkodágÍ és tizeme|tetési
ligyosztá|y
ĹétesítményĺireľneItetésĺ Iľoda

1082 Budapest, Baross út 63-67.

Mihĺ5k Liiszló tir ľészéľe

Tárgy EUB 1I píojelđ keľetében kózutak fe|úiÍtása
Budapest, VIII. kerÜlet
Bródy Sándor utca átépíiése a Puskin utca -
Gutenberg tér kcjzötti szakaszon
Utkelelői és tulajdcnosi hozzájárulás

Dátum: 2013.09.20.
Iktatószám:- K-53212013
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tsudapest Főváros VIII' Keri]jet.Józsefuárosi onkormányzat megbízásábó| a ViA FUTURA, INNoBER.WAVE
KoNZoRcIUM készítette a táľgyi beruházás engedélyezési terveit'

]e|en leve|Ünkkeĺ |eszál|ítjuk a tárgyi munka engedéĺyezési terveit 2 pé|dányban.

Ké{ük feniiek aIapján útkezelői és tu|ajdonosĺ hozájáru|ásukat részÜnkre kíadni szíVeskedĺenek!

Tiszteĺt Mihók László Úrt

]-iszteletlel:

MeIlékĺet
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Nytsz: KÉ.0í.143í5

tsudapest Főváros VIl!' ĺĺe


