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Melléklet: 4 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A 43f. (201f.If.3I.) Kormányrendelet szeľinti kezelő a Budapesti Közlekedési Központ
kezdeményezésére és megbizźlsthő| az UVATERV Zrt., a Budapest VIII. kerĺilet Mátyás téri
(Nagyfuvaros, és Tavaszmező utcák közötti szakaszon) útpálya és kétoldali jttrđa źúépitéséhez

tervdokumentációt készített , melyhez onkormányzatunk Tulajdonosi-hozzźĄátu|ását kéri. (1. sz.
mel|éklet). A Mátyás téri park- és díszburkolatok átépítésemár az MNP II' projekt keretében uniós
támogatással 201l-ben megvalósult. f01f kertilt |ezárásra a teljes projekt ezt követően megkezdődött
a fenntartási időszak. A fenntaľtási időszakban az Önkoľmányzatnak (Kedvezményezett) továbbra is

bejelentési kĺjtelezettsége van a Kĺjzľemĺĺköĺĺci Szęrvezte fe|é a projekt tarta|mátban bekövetkező
v źůtozásokat i l letően.

20|4 tavaszán megvalósul a Mátyás tér - Dankó utca - Kállvfuia téľ (Nagyfuvaros utca - Kálvária tér

kĺizött) vinezeték felújítĺása is, amely miatt a közútkezelő egyeztetési kĺjtelezettséget írt elő a két
beruházó között. Az egyeztetések sikeresen megtörténtek. (2. sz. melléklet)

il. Indokolás

A közterületi park tltpá|ya és járdaszakaszainak megbontásához, ätépítéshez szĺikséges TulajdonosĹ,
és közútkez e|ői hozzájźrulás megadása.

ilI. Tényállás

A tervezett közteľĺileti beruházás megvalósításához szükséges a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság Tulaj donosi -hozzájtlru|ása. (3- 4 sz. mellék|etek)

IV. Dtintéstaľta|mánakľészletesismertetése

Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy döntsön úgy, hogy az UVATERV Zrt, (tervező Sáhó

Lźsz|ő és Lipták Attila) kéľelmére, tulajdonosi hozzájźtu|źtsát adja, a Budapest VIII. ker. Mátyás tér 1-

4. számok előtti útfelújítás köztertileti munkáihoz.

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések köĺerĺileti megindításźthoz szükséges a tulajdonos onkoľmányzat Tu|ajdonosi-
hozztĘźtru|ása.

A dönté snek Önkormány zatunkat ér intő pénzü gy i hatása nin c s.



VI. Jogszabályiktiľnyezetismertetése

A Bizottság dontése a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyontról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (xII.13.) önkormĺányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Fővráľos VIII. keriilet Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselőtesttilet és Szervei
Szewezeti és Működési Szabá|yzatźrő| sző|ő 2512013' (v.27.) önkormányzati ľendelet 4. számtl
mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

A fentieknek megfe|elően kéľem ahatározat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtságúgy dönt, hogy

1. az UVATERV Zrt. (tervezó: Sáhó Ltsz|ó és Lipták Attila) kérelmére, tulajdonosi
hozzźĄźlru|źlsát adja, a Budapest VIII. keľ. Máýás tér I-4. számok előtti útfelújítás közterületi
munkáihoz.

Ügyiratszám: 16-967lf0l3
Kérelmező: BKKmegbízásaa|apjánwATERv Zrt.(tervezó: SáhóLász|ő ésLiptákAttila)
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. Máýás tér 18. szám előtti (hrsz.: 35149) járda' buľkolatbontással éľintett,
o Budapest VIII. ker. Nagyfuvaros u. f8, szźtm előtti (hľsz.: 35055) kétoldali jźlrda, tipá|ya

burkolatbontás sal éľintett,
o Budapest VIII. ker. Mátyás tér 1-4. számok előtti (hĺsz.:35149) kétoldali járda, és tltpźt|ya

burkolatbontással éľintett,
o Budapest VIII' ker. Tavaszmező u. fI. szźm előtti (hrsz.: 3526|/2) iltpźiya burkolatai határ,

burkolatbontással érintett.

Helyľeállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintett közterületi jaľdák útpál}'a terv szerinti felújítása. átépítése
(kialakítása). helyreál lítása.

- a ziildteľületi szakaszok védelme- teljes helyreállítása (fák megóvásao teľmőtalaj cseľéje,
cseľjék és fű tĺjľate|epítése)' 3412008. (VII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)' (5)' (6).
bekezdése szeľĺnt,

- aburkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól |áthatóan jelzik,
- jól |áthatőantájékoztatják azifthasználókat a burkolatbontás várható időtaltamáról,
- kötelezi a kivite|ezőt a burkolatok megfelelő minőségben töľténő elkészítésére,
- aberuhź.zó és kivitelező közösen 5 év saranciátvá||a| a helvreállított burkolatéľt'

Tźtrgy:.

Fele|ős:

Tulajdonosi hozzźĄáru|źs, a Budapest VIII. ker. Máýás tér l.4. számok előtti
útfelúj ítás köZterületi munkáihoz.

polgármester
Határidő: f0I4. március 03.
2. felkéri a Polgármesteľt, hogy a Magdolna Negyed Program II. keretében megvalósult
közterület rehabilitáció éľintettsége miatt, tegyen eleget a Közľemĺĺködő Szervezet fe|é történő, a
Józsefu árosi onkormány zatra v onatkoző tájékoztatatási kötelezettségnek.

Felelős: polgármester
Hatźtridó: f0|4. mźlrcius 03.



A döntés végrehajĺĺsát végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ĺigyosztály
Létesítményüzemeltetési hoda

A lakosság széles körét érintő dontések esetén javas|ataaközzététel módjára (megfelelő alźthűzandő!):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. február 25.

Áľ,, Á- ć
Pénzes Attila
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Budapest, 20í3. júniuls
üĺ.: Vincze Géza
r(1)-37140.-OOI44.-O7
T sz.: 52,232ĺ5o2l tł'LL ĺ2013.
Tárqv: B|<K 2012-2013. évi budapesii utcafelújĺtások

1. tervcsomag
Kiviteli szĺntli engedá|yezési tervek
Kozútkeze|óĺ i|ĺefue tu|ajdonosi hozájárulás megkérése

Baĺoss utca 6367'
1082

Válaszukban kérjÚk, hivatkozzanak ügyintézőnkre és itdatószá- LwtrcÍĺ:

munkra 1537 BUBÁPEST:14

Budapest Fővá.ľos Vl||. keriilet Józsefľáľos önkormányzat
Gazdá|kodási Ugyosztá|y
Szűcs Tamás Ügyosáá|yvezetö
BUDAPTST
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A BKK-val kotott tervezési szerzódés alapjan az UVATERV-Vé-$iĺ.?ŕtffilr:gĺvifup-..'*..! l

magokba taľtozó utcák tervezésél. Meĺ|éke|ve átadjuk 1 pé|dányban kozútkeze|ői i|-
|etve tuĺajdonosi hozzájáru|ás megkérése celjábó| a Budapest Vll|. Mátyás tér kiviteli
terv sżntű engedé|yezésĺ tervdokumentációját.

Tisáe|ette| kérjuk kozútkeze|őĺ i|letve tu|ajdonosi hozzájáru|ásuk (nyilatkozatuk) mi-
e|őbbi szíves megku|déséĺ, ame|yet e|öre ĺs kiszĺiniink.

UVATEBV Zrt.
Út-, vasút. és
ľepÉlđtérteľvező iroda
Ctlĺ:

1117 BUDAPEST,

ool'taovÁnr UI Đ-7g.

PF.433/42\

TEteFoN:

3?140A8

Fłx:

?Q6-3974, ZO4-2937

E-MAIL:

502@Uvaterv.datałet. hł]

Tisztelettel:

Mel|ékelve:
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Tárgyl Vl|ľ' k€rület Mátyás tér FóváľosiVÍzmúvek beruházásában {ervezetł vĺzvezeték
épÍtěs és a BKK Zrt beruházásában épĺilö útépÍtés idöbe|j összehango|ása

Helyszín: Fövárosĺ Vízmüvek hiyataĺos helysege (X}ll. kerüłet Váci ťl|2T27)

|döpont 2013.december 17.

Resztvévóki

Bátori Gábor pĺojekfnenedzseą BKK zrt

Kĺss GyÖt"gy mb' mémökszoĺgá|ati osztálwez€tő, Fővárosi Vlzművek Zrt

E|őzmények:

A Fővérosi Vízművek beruházásában a Vl||. kerů|éti Mátyá's téÍen DN 40o.as Vĺzvezeték
épÜ| (Tervezó: Pestterv Kfr)' A BKK útfe|újÍtási programja keretében a MáĘps tér Vizvezeték
épĺlésse| érinte*t szakasza átépü| (TeľvÉtö: t.'vđeľv zrt). Az épttéshez szĺ]kséges V|l|.
keĺĺi|eti Önkormányzat á|taľ kiadandó hozzájáru|ásokboz (burko|atbontásĺ engeaely,
tu|ajdonosi hozz:ĺjáruĺás) szĺ]kséges a kéĺ beruházás ĺdóbelĺ {'sszehango|ása, a kěl
beruházó szeĺvezet köztĺ megál|apodäs.

Megállapodásokl

A FövárosiMzmÚvek az utépítési terveket a teĺvezett vízvezeték megépĺtése utáni á||apotra
megfele|ônek találjg' a közműkeze|ói hozzájáľu|ást kiadja. A vĺzvezeték épĺtését a Málps
téíen 2014' ápri|is 3o..ig bďejezi.

BKK Zń vá|a|ja, hogy az útépÍtési ietadatokrä 2014 januáľban ki|randó kiviteteuöi
ktJzbeszerzési eljárás nyertesének a v[a/ezeték építesĺ munkálatok befejezé$ek oĺ 2014.
äpri|is 30 - án ađja át a munkaterÜĺetet.

Fe|ek a megá|lapodás alapján keľik a VĺÍ|. ker{llefi Önkormányzatotaz építéshez szBkséges
hozzájáruHsok kiadására.
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Kiss György
Föváľosi vízmÚvek Zrt

Bátori Gábor
BKKZTt
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