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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság!

L Előzmények

A tewező Főmterv Kft., Mangel János tervdokumentációja alapjźtn kérelmet nýjtott be, a Budapest
VIII. kertilet 31l28/f8-as villamos vonalak pályafelújítása közterületi munkáihoz szükséges
tu laj donosi hozzź$áru|źts me gszerzésének érdekében. (1. szám ú melléklet)

il. Indokolás

A villamos pá|yék átépítéshez, és felsővezeték tartő osz|opok cseréjéhez sztikséges, aZ

onkoľmányzatunk tulajdonában álló Népszínházu', Dobozi u., és Magdolna utcák köziti szakaszán a
út-, és villamos pálya megbontása, valamint a kapcsolódő járdák megbontása (elenleg a FiDo tér
átépítés a|att źi|) ame|yhez sztikséges a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Tulajdonosi
hozzáj áru|ása' (2 -4. szám ú mellékletek).

ilL Tényállás

A II. pontban (Indoklásban) megfogalmazottak szeľint.

TV. Döntés taľtalmának rész|etes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Yźrosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság dĺjntsön úgy, hogy tulajdonosi
hozzájáru|ását a Budapest VIII. ker. 37lf8lf8-as villamos vonalak pá|yafe|űjítása közterületi
munkáihoz megadja'

v. A dtintés cé|ja' pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi meginditásához szükséges a tulajdonos onkoľmányzat tulajdonosi-
hozzájáru|ása.

A döntésnek pénzíjgyi hatása nincs.

vI. Jogszabályiköľnyezetismertetése

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66l20If. (Xn.l3.) önkormányzati rendelet l7. s (l) bekezdés e)
pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi Önkormányzat KépviselőtestĹilet és



Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatárő| sző|ő 25l20I3. (v.f7.) onkormányzati rendelet 4.

szttmű mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

A34lf008. ryn. l5.) Főv' Kgy. rendelet (a főváľosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének
szakmai szabá|yairő|, továbbá az iÍépítések, a közteľületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és
az útburkolatbontások szabá|yozásáról) helyreállítás módjáravonatkoző 23. s (15) pontja szerint:
Ha a meglévő útburkolat teľülętének
a) tobb mint 70%o-át felbontják, a Kozińkezelő elóírhatja az utszerkezet teljes szélességben történő
újraépítését;
b) több mint 50oÁ-źú felbontják, a KoztÍkezelo előírhatja a kopóréteg teljes szélességben töľténő
újraépítését.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy Főmterv Kft. részére, a Budapest VIil.
ker. 37l24ĺ28-as villamos vonalak pá|yafe|tĄitása közteľĺ'ileti munkáihoz szükséges tulajdonosi -
hozzájáru|ását megadj a a kcĺvetkező feltételekkel:

Ügyiľatszám : |6-675/20|4.
Kérelmező: Főmterv kft. tervező: Mangel János
Helyszínek: Budapest VIII. Népszinház u. (Teleki téri szakasza) (hrsz.: 351f3ĺ,1), aszfa|t tĺpá|ya,

és az oszlop csere miatti (Teleki téľi benzinkút előtti, és az átépités alatt álló park)
aszfa|t jźrda, buľkolatbontással éľintett,
Budapest VIII. Dobozi u. (Teleki téľ-Magdolna u.- Fiumei út közotti szakasza) (hrsz.:
35386, és 35388), aszfa|t, nagykockako, beton iÍpálrya, és az oszlop csere miatti
(átépítés a|att á||ő paľk) aszfalt jérda, burkolatbontással éľintett,

Tźtrgy: Tulajdonosi hozzájtru|ás' a Budapest VIII. ker.37lf4/f8-as villamos vonalak
p á|y afe|űjítása közterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett iáľda tel-ies szélességében és ľétegrendiében. út-. és villamos pá|ya teljes
szélesséeében és teljes rétegrendjében. valamint teljes kopóľétee cseľével töľténő végleges
helyreállítása,
- a buľkolatbontás helyszínét elkertilő útvonalat j ól láthatóan j elzik,
- a ziildterületi szakaszok védelme- te|ies helvreállítása (fák megóvása. teľmőtalai cseľéie.
cseriék és fű rĺiľatelepítése). a 3412008. (VIL l5.) Főv. Kgv. ľendelet 18. s (3). (4). (5)" (o.
bekezdése szeľint.
- ktizteľĺilet alatt bontott, nem üzemelő kábel' vezeték, védőcső nem maľadhat,
- jő||áthatőantájékońatják aziÍhasználókat, a burkolatbontás váľható idótartamáról,
- kotelezi a kivitelezőt a burkolat megfe|eIő minőségben toľténő helyľeállítására,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év gaľanciátvá||a| a helyreállított burkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes a kivitelezés területén érintett közműtulajdonosoktól (közműszolgáltatóktól),

azok eseti előírásai a|apján helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 16.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: YagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosaály
LétesítményüzemeItetési Iroda



A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára (megfelelő a|áhűzandő!):
indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20l4.május 13.

/, /. ,ć--
Pénzes Attila

ugyosztá|yvezető
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Jĺizsefvá ľosi orr ko ľlnánvzar
Iipĺtćsílgyĺ lľoĺIx
Itedĺĺ KIáľa
iľoĺlavezető

BuĺIapest
Baľoss utca 63-67.
IÜ82

Hel-r'ľajzi szánl
3538ó 'Dobozi utca

35123ii Népszíilház

l,ĺel|śkleĹck: l példány
l pel<lán-""

i..-ĺ c.-;;].a,.í \*"
n-^J^

ĺ.i11amos páIya dokrrnrentáció
Ĺelsőr.ezeték dokulncntáció

Ů g'..urĺezo1i'ik:
Hiv, szánruk:
Ügyiĺtéz<ĺnk: Juhász Zsoltné
řĺiv, számunk: 73!'4} ĺ?0|1'ą.7L|
Tcn.szám: 13.13.182

Titgy.. 37ĺ24l28.as villamos vonalálrak pál1,afetríjítása (Salgótaľ.iáni út - Fiumei út
kcresztezés) (eijárás szám: BKV Zĺ. L5iTB-83i13)
Tul*idonosi. keze|iĺi és üzemeltetői lrozzáiáru!ás kéľeieńĺ ;1': : '

Tiszte|t Bedő K|áľa!
t,;,r. :.1'.. ,; ,, I e - Gl

. *-J _ł!ł!ś-14:.
Társaságunk a BKV Zľt' megbízásábĺil készíti a láĺgyi projekt engeđél:'ezési és kiviteli
ten'eit.
A feladat ľészét képezi az engedélyeztetések elvégzése.

Az engedélyezési tervek alapján a Vasúthatósági enge<Iélyezesi eljáľások inĺlításához kéľjiik
tulajdonosi, kezelői és ÍŁemeItetói hozzájáľulásuk megadását.

Áz érintett fulaidoni réseek iegyzéhe:
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Tulajdonos
BUDAPEST FovÁ.Ros VuI. KERULET
ĺózspľvánosl ÓNKoRMÁNYZAT
1082 BĹrDAPEST' vlII. KER. Baľoss utca 63-67 .

utca BUDAPEST povÁnos VIĺI. KERÜI.ET
JÓZSEFVARoSI oNKoRMANYZAT
1082 BUDAPEST, \rul. K'ER. Baľoss ut'ca 63-67.

KöszönetteI:

k.c.'t*'*""ľäffiäřľľľłIangeľ.Aínos102ł z7.
iľodavezeÍ,ĺÍ
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