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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

Y agy ongazďálkodás i é s Üzemeltetési Ügyo sztály

nr,oľBnľnszľÉs

a Y áľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság f0|4. 06. 23.i üléséľe

Táľgy Tu|ajdonosi hozzáiáłrulás, a Budapest VIII. keľ. Alfti|di utca felújításának közteľületi
munkáihoz

Előterjesztő: Pénzes sftila Vagyong azd,á|kodási és Üzemeltetési tigyoszt ályvezetó
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan kell tárgyalni.
A dönté s e lfo gad ás áh o z e gy szeru szav azattobbsé g szü k s é ge s.
Melléklet: 4 db

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzatunk kezdeményezésére, aberuháző Kisfalu Kft. megbízásából, azf0|4 évi utca-
felújítási program keretében megvalósuló, a Budapest VIII. ker. Alföldi utca fe|űjitásához,
átépitéséhez tervdokumentáci ó készült. ( 1. sz. m elléklet)

il. Indokolás

A kozterületi útpálya, járdaszegélyek, és kapubehatók megbontásźthoz, źńépitéshez, csomópont
átépitéséhez sztikséges Tulajdonosi-, és közűtkeze|őihozzájárulás megadása.

ilI. Tényállás

A tervezett köztertileti beruhźnás megvalósításához szükséges a Yárosgazdćllkodási és Pénzügyi
B i zottság Tulaj donosi -hozzáj źtrulrása, (2 - 4. sz. mellékletek)

Iv. Jogszabá|yikiiľnyezetismertetése

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012. (Xil.13.) önkormányzatirende|et l7. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi tnkormányzatKépviselőtestület és Szeľvei Szervezeti és Működési
Szabźiyzatáľól szóló 25/20|3. (v.f7,) önkormányzati rendelet 4. számű mellékletének 1.4.5. pontján
alapul, ami a Városgazdźikodási és Pénztigyi Bizottság dontését lehetővé teszi'

v. Diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Yárosgazdźllkodási és- Pénziigyi Bizottság úgy döntson rigy, hogy a Kisfalu Kft. (tervező: Innober-
Wave Kft., Garbacz Adám) kérelmére, tulajdonosi hozzájáru|źsát adja, a Budapest VIII. keľ. Alföldi
utca felúj ításának köaerületi munk áihoz.

vI. A döntés cé|ja, pénzügyi hatása

A kivitelezések köaeriileti meginditásához szükséges a tulajdonos tnkoľmányzat Tu\ajdonosi-
hozzájźlru|ása.

A Tulajdonosi döntésnek, onkorm źnyzafinkat érintő pénzugyi hatása nincs.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.
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Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájáru\ását adja, a
Budapest VIII. ker. Budapest VIII' ker. Alföldi utca felújításának közterületi munkáihoz

Ügyiratszám: I6-87flf0l4
Kéľęlmęző: Kisfalu Kft (teľvező; Innobęr-WaYę Kft,, QarbaęzÁaam1
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. Alföldi utca hrsz.:347f8, nagykockakő burkolatu ilirpá'|ya, kapubehajtó,
útszegély Kun u. (hrsz.: 34743lf)- Alföldi u-i csomópontja, bontással, és buľkolatbontással
érintett,

Helyreállítási kötelezettség:

- a burkolatbontással érintett csomópontok. útpályák. terv szerinti átépítése (kialakítása).
- a zöldteľii|eti szakaszok védelme- teljes helyľeál|ítása (fák megóvása, teľmőtalaj cseľéje'

cseľjék és fĺĺ újľatelepítése), l34/f008. (vII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet r8. s (3)' (4)' (5)' (6).

bekezdése szeľint,
a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat j óI |áthatőan jelzik,

- jól |tthatőan tájékoztatják az tfthasználókat a burko|atbontás váľható időtartamárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolatok megfelelo minőségben történő elkészítéséľe,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év gaľanciátvá1|ala helyreállított burkolatéľt.

Egyéb kikötések:
- Az engedélves. a kivitelezés teľületén érintett közmíĺtulaidonosok (közműszolgáltatók)

eseti előÍľásai alapián végzi az útépítést. valamĺnt tőlük helvszíni szakfelügve|et kéľ.
- Az engedélyes, köteles eredményes egyeztetést lefolytatni az AIfi)Iĺli u. 5. és 5-6. szdmok előtt

kiýesziiltségíí 1kV-os rekonstľukciót végző, hatdlyos Közíltkezelői-Itozzdjdľuldssal
rendelkező ELMŰ Zrt.-vel. ( iigyiratszám: 1 6- t 5 1 8/2 0 t 3 és 1 6- 1 5 1 7/2 0 1 3)

Ttrrgy: Tulajdonosi hozzájárl|ás, a Budapest VIII. ker. Alťolcli utca felťtjításának közterĺileti
munkáihoz.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: f014.Jűniusf3.

A dontés végrehajtását végzo szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iľoda
A lakosság széles körét érintő dĺĺntések esetén javaslata a kozzétételmódjára (megfelelő a|áhinandő|):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 14. jrinius I 9.

:
Pénzes Attila

ugyosztá|yvezető
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