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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

Y agy ongazdálkod ás i és Üzemeltetés i Ügyosztály

Br-oľrnľpszľns

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság 2014.06.23-i üléséľe

Táľgy Tulajdonosi hozzíjárulás, a Budapest VIII. keľ. Sáľkány utca felújításának ktizteľiileti
munkáihoz

Előterjesztő: Pénzes Qttila Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztá|yvezető
Készítette: Mihók Läsz|ő
A napirendet nyilvánosan kell tárgyalni.
A d onté s e lfo gad ásáh oz e gy szeru szav azattöbbs é g s züks é ge s.

Melléklet: 3 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. E|őzmények

Az Önkormányzatunk kezdeményezésére, aberuházó Kisfalu Kft' megbízásából, az f0|4 évi utca-
feltijítási program keretében megvalósuló, a Budapest VIII. ker. Sárkány utca felújításához,
átépítéséhez teľvdokumentáci ó készült. ( 1. sz. m elléklet)

il. Indokolás

A köztertileti .6tpá1ya, járdaszegélyek, és kapubehatók megbontásához, átépítéshez szükséges
Tulaj donos i-, és közútk ezel.oi hozzájáru|ás me gadása.

III. Tényállás

A tervezett közterületi beruházás megvalósításához szükséges a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság Tulajdonosi.hozzájfuu|ása. (2., és 3. sz. melléklet)

tv. Jogszabályikiiľnyezetĺsmertetése

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor|ásáról
sző|ő 66/f012' (XII.13.) ĺinkormányzati ľendelet l7. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerĺilet Józsefváľosi Önkormányzat Képviselőtestület és Szeľvei Szervezeti és Miiködési
Szabźiyzatáról szóló f5l20I3. (v.f7.) önkormányzati ľendelet 4. számű mellékletének l.4.5. pontján
alapul, ami a Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság döntését lehetővé teszi'

v. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Yárosgazdálkodási és- Pénzügyi Bizottság úgy döntsön úgy, hogy a Kisfalu Kft. (teľvező: Innober-
Wave Kft., Garbacz Adám) kérelmére, tulajdonosi hozzájáru|ását adja, a Budapest VIII. ker. Sárkány
utca felúj ításának közterületi munkáihoz.

vI. A döntés célja' pénztigyi hatása

A kivitelezések köĺeľületi megindításźhoz szükséges a tulajdonos tnkormányzat Tu|ajdonosi-
hozzájáru|ása.

A Tulajdonosi dtintésnek, onkorm ányzatunkat érlntő pénzugyi hatása nincs.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatźrozat elfogadását.
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Hĺtározatijavaslat

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájáľulását adja, a
Budapest VIII. keľ. Budapest VIII. ker. Sárkány utca felújításának kozterületi munkáihoz

Ügyiratszám: 16-871120|4
Kérelmező: Kisfalu Kft (tervező: Innober-Wave Kft., GarbaczÁaam;
Helyszínek:

o Budapest VIII. keľ. Sáľkány utca hrsz.: 35998, nagykockakő buľkolatú tÍpá|ya, kapubehajtó,
ttszegé|y, bontással, és buľkolatbontássa| éľintett,

Helyreállítási kötelezettség:

Egyéb kikotések:
- Az engedélyes' a kivitelezés teľületén éľintett közmíĺtulaidonosok (közmíiszolgá|tatók)

eseti e|őíľásai alapián végzi az útépítést. valamint tőlük he|yszíni szakfeliigvelet kéľ.

Tárgy:

Felelős:

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

a burko latbontás helyszínét elkerülő litvon al at j ó| láthatő an je|zĹk,
jól láthatóan tájékońarjźLkazűthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról'
kötelezi a kivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben történő elkészítésére,
abeľuháző és kivite|ező közösen 5 év saranciátvá||a| a helyreállított burkolatért.

Tulajdonosi hozzájáru|źts, a Budapest VIII. ker. Sárkány utca felújításának köaeri.ileti
munkáihoz.

polgármesteľ
Határidő: 2014'Jilniusf3'

A döntés végrehajtásźt végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési i.igyosztály
Létesítménytizemeltetési Iroda
A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététe|mődjára (megfelelő aláhúzandó!):
indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. június 19.

honlapon

Pénzes Attila
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Kapubęipró J.c. 0+066'43
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