
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselo-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y agy ongazdálkodás i és Üzeme lteté s i Ü gyosztály

ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f014.06.23-i üléséľe

Táľgy Tulajdonosihozzájárulás, a Budapest VIII. ker. De|ej utca (Go|gota u. - Vajda Péteľ u.
köztitti szakasz) felújításának ktizteľületi munkáihoz

Előterjesĺő: Pénzes Attila Vagyongazdá|kodási és ÜzemeltetéSi ugyosńá|yvezetó
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan kell tárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz egy szeru szav azattobbsé g szüksé ges.
Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzatunk kezdeményezésére, aberuhź;ó Kisfalu Kft. megbízásából, az 20L4 évi utca-
felújítási program keretében megvalósuló, a Budapest VIII. ker. Delej utca (Golgota u' - Vajda Péter
u. közotti szakasz) felújításához, átépitéséhez tervdokumentáció késztilt. (1. sz. me||éklet)

il. Indokolás

A közterĺilęti űtpálya, jttrdaszegéIyek, és kapubehatók megbontásához, és źúépitéshez szükséges
Tulaj donosi-, és közútk eze|ői hozzájáru|źs megadása.

ilI. Tényá|lás

A tervezett közterületi beruházás megvalósításához szükséges a Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi
B izotts ág Tulaj dono s i -ho zzáj fu u|źls a. (2. sz. m elléklet)

Iv. Jogszabályikiiľnyezetismertetése

Budapest Józsefuárosi tnkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 6612012' (XII.13.) onkormányzatirende|et 17' $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáról szóló 25120|3' (v.27') onkormányzati rendelet 4. számű mellékletének l.4.5. pontján
alapul, ami a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dontését lehetővé teszi.

v. Diintés tartalmának ľészletes ismertetése

Yźlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy döntson úgy' hogy a Kisfalu Kft. (tervező: Innober-
Wave Kft., Garbacz Adám) kérelmére, tulajdonosi hozzźĄźru|ását adja, a Budapest VIII. ker. Budapest
VIII. ker. Delej utca (Golgota u. - Vajda Péter u. kozötti szakasz) felújításának közterületi munkáihoz.

vI. A diintés cé|ja' pénzügyi hatása

A kivitelezések köztertileti meginditásához szükséges a tulajdonos Önkormányzat TulajdonosĹ
bozzájáru|ása.

A Tulajdonosi döntésnek, onkorm ányzatunkat érlntő pénzugyi hatása nincs.

A fentieknek megfe|elően kérem ahatírozat elfogadását.
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Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy Tulajđonosi hozzájárulását adja, a
Budapest VIII. ker. Budapest VIII. ker. Delej utca (Golgota u. _ Vajda Péter u. közotti szakasz)
felúj ításának kĺjztertileti munkáihoz

Ügyiratszám: 16-87012014
Kérelmező: Kisfalu Kft (tervező: Innober-Wave Kft., GarbaczÁaem)
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. Delej u' (Golgota u. _ Vajda Péter u. közötti szakasza) hrsz': 38715
nagykockakő buľkolatú iÍpźńya, útszegély, felhagyott, űtpá|yába épített vasúti sin, bontással,
és buľkolatbontássa| éľintett.

Helyreállítási kötelezettség:

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

- 
^ 

ztildteľületĺ szakaszok védelme- teljes helyľeállítása (fák megóvása, teľmőtalaj cseľéje,
cseľjék és fíĺ újľatelepítése)o /34/f008. (VII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)' (5)' (6).
bekezdése szeľint,

- aburkolatbontáshelyszínételkerülőlitvonalatjó||áthatőanje|zik,
- jól |źtthatőan tájékoztatják az iúhasználókat a burkolatbontás várható idotaľtamáról,
- kötelezi a kivite|ezőt a burkolatok megfelelő minőségben torténő elkészítésére'
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év saranciźtvá||a| a helyreállított burkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az eneedé|ves. a kivĺtelezés teľůiletén éľintett közműtu|aidonosok (kiizműszolgáltatók)

eseti előíľásai alapián végzi az útépítést. va|amint tőlük helvszíni szakfelügyelet kéľ.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás' a Budapest VIII. ker' Delej utca (Golgota u. - Vajda Péter u.

kĺjzötti szakasz) felrij ításának közteľületi munkáihoz.

Felelős: polgármester
Határidó: f014.Jiniusf3.

A đöntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítménytizemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára (megfelelő aláhúzandó!):
indokolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, 2014. június 19.

tigyosztályvezető
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Suĺ|yeszteit szegély építése 76 m.h

Kieme|t szegély epítése 74 m.h
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