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ELoTERJEsZTÉs

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f0t4.07.21-i iiléséľe

Tárgyz Tulajdonosi hozzájáralás a Budapest VIII. keľ. Golgota tér (paľk teľület) kłizvilágítás
átépítése közteľületĺ munkáihoz.

Előteľjesĺő: Pénzes Attila Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ugyosztźńyvezeto
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.
A donté s elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbb sé g s züks é ges.
Melléklet: 3 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények

Az Önkoľmányzatunk kezdeményezésére a beruháző Józsefuárosi Köztęrület-feltigyelet és
Városüzemeltetési Szolgálat megbizásttból a Budapest VIII. ker. Golgota téľi park fe|íjítźsához,
túépitéséhez tervdokumentáció készĺilt. ( 1. sz. mellék|et)

il. Indokolás

A közterületi park, és ezen belül a park közvi|źąitásának źttépítéséhez szükséges tulajdonosi
hozzáj źru|ás me gadás a. (2- 3. sz. m el I é k| etek)

m. Tényá|lás

A teľvezett közteľtileti beruházás megvalósításához szükséges a Yárosgazdźllkodási és Pénztigyi
Bizottság tulajdonosi hozzájźru|ása.

Iv. A dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság d<intsön úgy, hogy a tervező Elektromos
Műszaki Szolgáltató Kft. kérelméľe tulajdonosihozzájárulását adja, a Budapest VIII. ker' Golgota tér
(paľk teľtilet) közvilágítás átépítése közterületi munkáihoz.

v. A döntés céljao pénziigyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzájźtru|tsa.

A tulajdonosi dontésnek onkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

vI. Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásáról sző|ő 66lf0l2. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e)

pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtestület és
Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatárő| sző|ő 25/f0|3. (v.f7.) önkormányzati ľendelet 4'
számű mellékletének 1.4.5. pontján alapul.



A fentieknek megfelelően kérem zhatározat elfogadását.

Határozatijavaslat

AYźtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a Budapest
VIII. keľtilet Golgota tér (park teľület) közvilágítás átépítése köztertileti munkáihoz.

IJgyiratszám: 16-911lf}|4
Kérelmező: Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. (Fekete Zoltźtn)
Helyszínek: \o Budapest VIII. keľ. Golgota tér (park terület) hrsz':38812, park területi gyalogutak,

Zöldteriilet, bontással és buľkolatbontással éľintett,

Helyľeállítási kötelezettség:

- a park területi g.valogos járdák terv szerinti átépítése (kialakítása).
- a ztildterületi szakaszok véde|me- teljes helyľeállítása (fák megóvźsa,termÍitalaj cseľéje,

cserjék és fíĺ újratelepítése) a34l2008. (WI. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)' (5)' (ó).
bekezdése szeľint,

- a burkolatbontás helyszínét elkeľĹilő útvonalat jól'|áthatőan je|zik,
- jól |áthatőantájékoztatjćk aziÍhasznáIőkat a burkolatbontás várható időtartamáľól'
- kötelezi a kivite|ezőt a burkolatok megfelelő minőségben töľténő elkészítésére,
- aberuháző és kivitelező köztjsen 5 év saranciźúvźi|a| a helyľeállított burkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az eneedé|yes. a kĺvĺtelezés teľületén éľintett kiizműtulaidonosok (ktizmíĺszolgáltatók)

eseti előíľásaĺ alapián véezĺ az építést. valamint tőliik helvszíni szakfelügvelet kéľ.
- A kivitelezés teľĺi|etén felhagyott vezeték, kábel' fiildben nem maľadhat.

Tárgy: Tulajdonosi hozzáýźtru|źs a Budapest VIII. keľ. Golgota tér (park terĺilet) közvilágítás
átépítése közterületi munkáihoz

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. július 21.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjára (megfelelő a|áhtzandől.):
indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. július 15.

&
Pénzes Attila

agyosztá|yvezeto
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