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ELOTERJESZTES

a Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság 20l 4. 06. 16 -i üléséľe

TáľgY: Tu|ajdonosi hozzźłjáľaláso a Budapest VIII. ker. Szentkiľályi u. 4. kapubehajtók
létesítése kiizteľiileti munkáihoz.

Eloterjesztő: Pénzes Attila Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ugyosztá|yvezető
Készítette: Mihók Lász|ő
A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni.
A dontés e lfo gadás áh oz e gy szer u szav azattobb s é g s züks é ge s.
Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Kisfaludy Hán Kft. kéľelmet nyújtott be az épij|ő Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 4. szám
(hĺsz.: 36510) alatti társasház köztęruleti csatalakoztatása létesítéséhez. A Szentkirályi u. (hľsz.:
36522) közterĺiletébe2 db kapubehajtó épülne (1. számú melléklet)

Az iig:ĺ kor ábbi előzmén:l éhez tartozik:

A SzentkiľáIyi 4 Ingatlanfoľga|mazó IľÍt. ,,fa,' (6000 Kecskemét, Kőhĺd u. 28.), jelenleg
,,fe|számo|ás alatt'' a VIII. kerület Szentkirályi l.4. szám a|att (hrsz.:36510), jogerős építési
engedélye a|apján építési tevékenységbe kęzdett és ehhez kapcsolódóan, kivitelezés miatt, az épu|et
előtti j árdas zakasz igénybevételéľe közterület fo glalási engedélý kéľt.

A Városiizemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 74lf010 (III. 30') sz.
határozatában f}IO. május 1-től 2010. július 30-ig és I8I/f0I0 (VII. 13.) sz' határozatában 2010.
auguszĹus I-tő| 2010. október 3O-ig járult hozzá a közteľület foglaláshoz.

2010. október 3l-ét követően mind az onkormányzat,mindpedig a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet
_ több alkalommal _ megállapitotta, hogy a Szentkirályi 4. Kft. közteľület-foglalási engedélyei
lejártak, és immáron már jogellenesen foglalja a kérdéses közterületet.

Az építkezés leállását követően, 201 l ' május 9.kezdo időponttal a cég ellen felszámolás kezdődött.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Ievé|ben szólította fe1 a céget a közterĺilet
(árdaszakasz) jogellenes használatának megszüntetéséľe, majd a járdaszakasz helyreállításfua. A járda
á'|Iapota és használhatat|ansága miatt érkezett több lakossági bejelentés nyomán a cég kijelölt
felszámoló szervezetéhez, azETALON-SOLVENT Felszámoló és Vagyonkezelő Kft-hez fordultunk.

Levelünkben kérttik a járdaszakasz 8 napon belĹili helyreá,||itását, ellenkező esetben a Józsefuárosi
onkoľmányzat, a köztcrülct tulajdonosaként a cég költségére el fogja végeztetni a nrunkálatot. A
felszámolóbi.ztosvá|aszlevelében tźĘékoztatźst adott' hogy a jźĺrda helyreállításáraatźrsaság fedezettel
nem rendelkezLk, ezért kéne a munkálatok e|végzését, majd annak költségét ,,A'' kategóriás hitelezoi
igényként való bejelentéSét. A járda javítását a JVSZ e|végezte, a benyujtott 224.9|4 Ft összeg,,A''
kategóriás hite|ezői igény visszaigazo|ása megtoľtént.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Képviselő.testtiletének
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A elmaradt köztertilet-h asznźiati díjat - a eég fe|számoĺása előtti és utáni időszakra bontva, továbbá az

időkozben megváltozofi ÁFA kulcs figyelembevételével - kiszámoltuk és hitelezői igényként
benýjtottuk a felszámolő cégfe|é. A felszámolő ,,A,, kategóľiásként visszaigazo|ta a35.694.637 Ft
hitelezői igéný.

A felszámolóbiztos tájékoztatása szeľint amennyiben érvényesíteni akarjuk a cég fe|számolás kezdő

időpontja előtti időszakban keletkezett 9.504.750 Ft osszegű, ,,F'' kategóriába sorolt követelést, úgy

regisztrźrciős díjat kell fizetni. Az 53.500 Ft nyilvántaľtásba vételi díj befizetése megtöľtént.

A felszámoló (ETALQN-SOLVENT Felszámoló és Vagyonkezelő Kft) megbizásábő| e|járő

generá|tervező Wettstein és Táľsa Bt. kérelmére Elvi Kozitkezelői-hozzáiárulásunkat - a

kapubehajtók létesítéshez - (ĺigyirltszám:|6-860/2013)' melyet az önkoľmányzati ,,A,, osztályú
pénzügyi követelések felszámoló általi befogadásaa|apján,Ż0|3. szeptember ŻS-énkaptameg.

A felszámoló éľtesítette ügyosztá|yunkat, hogy a Szentkiľályi u. 4. szám a|atti ingatlant -
hatáIvos engedélveivel egvĺitt - a Kisfaludy HlázKÍt. megvásáľolta, és folytatja az építkezést.

Ügyosĺályunk rendelkezésére ti|ő infoľmációk szeľint a két cég kozött semmiféle kapcsolat nincs,

követelésünk csak a Szentkirályi 4 lngatlanforga|maző Kft-vel ,,fa'' (6000 Kecskemét, Kőhíd u. 28.)

szemben áll fenn.

il. Indokolás

Az ingat|anon épiilő hatályos építési engedéllyel rendelkező épület majdani ľendeltetésszeríĺ

haszná|atźlhoz szükséges a kapubehajtók terv szerinti megépítése ('2. számű melléklet)'

Fontos, hogy így kerületünkbol eltűnik egy félbe maraďtberuházás !91zőja, és az épitett (funkcionáló)

köľnyezet által keľületĺink tovább szépül.

ilL TényáIlás

;' A kapubehajtók közterületi létesítéséhez szükséges az Önkoľmányzatunktulajdonosi hozzźĄáru|ása.

Iv. Diintéstartalmánakrészletesismeľtetése

Javaslom, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy döntsön, hogy a Kisfaludy HtĘKft.
kéľelmére (tervező: Aquaterv Bt., Kádárné Radványi Judit) tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapest

VIII. ker. Szentkirályi u. 4. kapubehajtók közteľületi munkáihoz.

v. A diintés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések kĺjzteriileti meginđitásához sztikséges a tulajdonos Önkormányzat fiilajdonosi-
hozzźĘźtrll|ćsa.

A döntésnek pénzngyi hatása nincs.

vI. Jogszabályikörnyezetismeľtetése

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuárosi Önkormányzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 66ĺ201f. (XII.l3.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezĺĺés e) pontján,

valamint a Budapcst Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselőtestület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabźiyzatárő| sző|ő 25l20I3. (v.f7.) onkoľmányzati rendelet 4. számtl

mellékletének 1.3.5. pontján alapul.

A fentieknek megfele|ően kéľem ahatározat elfogadását.



Határozati javaslat

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Kisfaludy HázKft.' részére, a Budapest
VIII. ker. Szentkirályi u. 4. kapubehajtók létesítése közterületi munkálataihoz sziikséges Tulajdonosi -
hozzáj áru|ás át me gadj a a következő fe ltéte l ekkel :

Ügyiratszám 16-717lfOI4.
Kérelmező: Kisfaludy }{ázkft'.tervező: Aquaterv Bt., Kádárné Radványi Judit
Helyszínek: Budapest VIII. keľ. Szentkirályi u. 4. szám előtti hrsz.: 365f2, aszfa|t iÍpá|ya,

útszegély, aszfaltburko|atű jár da, burkolatbontással éľintett,

Helyreállítási kötelezettség:
. a burkolatbontással érintett útpálya. és járda bontási szélességben. és teUes rétegrendjében torténő
végleges helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkertilő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól láthatóan táĄékoztatjttk az íÍhasználókat, a burko|atbontás váľható időtatamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyreállításáľą
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvźů|a| a helyreállított buľkolatért.

Helyszíni szakfe lügyelet:
- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintett közműtulajdonosoktól (közműszolgáltatóktól)

azok eseti előíľásai a|apján helyszíni szakfelügyelet kér'

Tźrgy: Tulajdonosi hozzźĄźtru|ás, a Budapest VIII. ker' Szentkirályi u. 4. kapubehajtók létesítése
közterületi munkáihoz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014.június l6.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményüzemeltetési lroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjara (megfelelő a|áhinandő|):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20l4. június 1 1.

-.-_-_----->€
Pénzes Attila

ugyosztá|yvezető
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Kisfaiudy Haz Kft
1133 Budapest, Gogol u. t5.
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Budapest Főváros Vĺtĺ. kerri'let
Józsefiraĺosi onkormanyzat Polgármesteĺi HivaÍď
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosz.täly
ĹétesítményĹlzemeltetési Iľoda

Mihók László Ferenc i'ĺgyintéz.a ĺészeĺę|

sĺc:.''.,.íŁ{

Ugyint,: Tóth József II
TeI.: Đ6-2o-243-7650

Budapest WII. ker. -Szentkináĺyi u' :i. szám alatti ingatlanra kérjĺik az
kőztltkeaęlői és tulajdonosi hożĄźruIásźtt kapubehajtó létesítésére'
,Ą taÍgyi épület elótti közteľtileti jźĺda és 2 db kapukihajtó tervezésével megbízotf Cég
2ol4.04.29-erL ańta át az elkészített a közműszolgáltatók és a BKK Zĺt. Közi:Ĺi Közlekedés
Divĺzió Forgalomteohnikai osztály pecsétjeível ellátott építési tervet és a BKK Zrt. Kozilťt
Közlekedés Divízió Forgalomteclnikai osztińy f,orgalomtechnikai kezelői nyilatkozatát.

Kérem a fentiek szerint a csa1olt dokumentációk a1aojln az éńnteĺ építkezés kapubehajtokra
vonatkozó közutkezelői és tulajdonosi hozzájárulásukat megadni szíveskedjen,

Melléklet: f pé|däĺy kapubehajiók építési ten.

Budapest, 2aÁ.c43a,

Tisztelettel: ,,. .',?)ź"

Kisfaludy HazKft.
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REAX INVESTAT,
1 ĺ33 Budss1 Gogoi u. ĺ5.

ÄuUffi}ÉGNEŕEŽśsEbUĐAPEsT 
V|ĺĺ. SZENTK|RÁLY| U. 4' sz.

ALATľ| TtBBLAKÁsos TÁRsAsHÁz Hľsz: 36510)
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