
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros onkormányzat Képvisęlo-tęsttiletének
Y árosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsága

Y agy ongazdálko dás i és Üzemeltetési Ügyosztály

ELŐTERJEsZTEs

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f01'4.06.23-i ülésél'e

Táľgy Tulajdonosihozzájáralás, a Budapest VIII. ker. Tisztes utca (Tiirökbecse u. - Strázsa u.
köztitti szakasz) felújításának kiizteľiileti munkáihoz

Előteľjesĺő: Pénzesfttila Vagyongazdálkodási és Üzęmeltetési ügyosztá|yvezető
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan kell tárgyalni.
A d önté s e l fo gad ás áh o z e gy szeru szav azaÍtobbs é g szük sé ge s.

Me|léklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkorm ányzatunk kezdeménye zésére, a beruháző Kisfalu Kft. megbízásából, az 20|4 évi utca-
felújítási program keretében megvalósuló, a Budapest VIII. ker. Tisztes utca (Törökbęcse u. - Strázsa
u. közötti szakasz) felújításához, átépitéséhez tervdokumentáció készült. (1. sz. mel|éklet)

il. Indokolás

A köaerĺ'ileti űtpá|ya, jźlrdaszegé|yek, és kapubehatók megbontásához, és átépítéshez szükséges
Tulaj donosi-, és könitkeze|ői hozzźĄttru|ás megadása.

III. Tényá|lás

A tervezett ktizteľületi benlházźs megvalósításához szükséges a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottság Tu l aj dono s i -ho zzáj áru|ás a. (2. s z. m ellé kI et)

Iv. Jogszabályiköľnyezetĺsmertetése

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonáró| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól
sző|ő 66/2012. (XII.I3.) önkormányzati rende|et 17. $ (l) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest
Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatttról szóló 25lf0|3. (v.f7.) onkormányzati rendelet 4. számű mellékletének l.4.5. pontján
alapul, ami a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

v. Döntés tarta|mźnak ľészletes ismeľtetése

Yárosgazdá,lkodási és. Pénzügyi Bizottság úgy dontsön úgy, hogy a Kisfalu Kft. (tervező: Innobeľ-
Wave Kft., Garbacz Adám) kérelmére, tulajdonosi hozztýárulźsát adja, a Budapest VIII. ker. Tisztes
utca (Törökbecse u. - Strázsa u' kozĺĺtti szakasz) felújításának közterületi munkáihoz.

VI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések kozterületi meginđitásához szükséges a tulajdonos onkormányzat Tu|ajdonosĹ
llozzájtlru|ása.

A Tu|ajdonosi diintésnek, onkormányzatunkat érinto pénzügyi hatása nincs.

A fentieknek megfele|ően kéľem ahatározat elfogadását.
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Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzź$áru|ásźÍ adja, a

Budapest VIII' ker' Budapest VIII. ker. Tisztes utca (Törökbecse u. _ Strázsa u. kozotti szakasz)
felújításának kozteľületi munkáihoz

IJ gyiratszám: |6-8,73 lf0|4
Kérelmezó: Kisfalu Kft (tervező: Innober-Wave Kft., GarbaczÁaam;
Helyszínek:

. Budapest VIII. ker. Tisztes utca (Törökbecse u. - Strázsa u. kozotti szakasz) hrsz.: 3883912|
aszfa\tburkolatu űtpźiya, kapubehajtó,iltszegé|y, bontással, és buľkolatbontással éľintett,

Helyreállítási kötelezettség :

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

- a ziildteľiileti szakaszok védelme- teljes helyľeállítása (fák megóvása, teľmőtalaj cseľéje'
cseľjékés fíĺ újrate|epítése), /34lf008. (VII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)' (5)' (6).

bekezdése szeľint,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jó||áthatőan je|zik,
- jól |źrthatőantźýékoztatják az tÍÍlasználókat a burkolatbontás várható időtartamárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben történő elkészítésére'
- aberuháző és kivitelező kozcisen 5 év saranciátvźů]'al a helyľeállított burkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes. a kivite|ezés teľületén éľintett kłizmĺĺtulaidonosok (közműszolgá|tatók)

eseti előíľásai a|apián végzĺ az útépítést. valamint tőlük helyszíni szakfe|ügvelet kéľ.

Ttrgy: Tulajdonosi hozzájtrúáq a Budapest VIII. ker. Tisztes utca (Töľökbecse u. - Strázsa
u. között i szakasz) felúj ításának kozterületi munkáihoz.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|4. Jűnhx23.

A döntés végĺehajtását végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára (megfelelo a|áhűzandő!):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. június 19.

G
Pénzes Attila

ügyosztá|yvezető
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