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a Váľosgazdálkodási és Pónzügyi Bizottsńg ?014.07.21*i ülóséľe

Táľgy: Tulajdonosi hozzńjárulás a Budapest VIII. keľ. Muzsikus cigányok paľkja dísz
kivilágítás építése közteľületi munkáihoz.

Előterjesztő: Pénzes Attila Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési igyosztźiyvezetó
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyílt ülésen kell tárryalni.
A dönté s e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbb s é g szüksé ge s.

Melléklet: 2 db

Tisztelt Y ńr osgazdállkodási és Pénzü gyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormźnyzatwk kezdeményezésére aberuháző BDK Kft. megbízásźlból, Budapest VIII. ker.

Muzsikus cigányok parkja dísz kivilágítás építéséhez tervdokumentáció készi'ilt' (1. sz. melléklet)

II. Indokolás

A közteľiileti park dísz kivilágitásának megépítéséhez szükséges tulajdonosi-, és közútkezelői
hozzźtjáru|źts me gadása. (f . sz. melléklet)

m. Tényállás

A tervezett közterületi beruhazás megvalósításához sziikséges a Yźrosgazdźllkodási és Pénzügyi
B izottság tul aj dono s i hozzź| źr a|ás a.

Iv. Dtintéstaľtalmánakľészletesismeľtetése

Javaslom, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntsön úgy, hogy a kérelmező Kövérné
Gonda Zsuzsa kérelmére tulajdonosi hozzźtjźľu|źtsát adja a Budapest VIII. kerĺilet Muzsikus cigányok
parkja dísz kivilágítás építése közterületi munkáihoz.

v. A diintés célja, pénzůigyi hatása

A kivitelezések kĺjzterületi meginditásához szükséges a tulajdonos Önkoľmányzat tulajdonosi
hozzájáru|ása.

A Tulaj don o si döntésnek Önkoľmány zatunkat ér intő p énzisgy i hatźs a ninc s.

vI. Jogszabályiköľnyezetismertetése

A Bizottság hatáskore a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásáról sző|ő 66/f01f ' (XIJ.13.) önkormányzati rendelet l7. s (1) bekezdés e)

ponqán, vaiamint ä Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselőtestiilet és

Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő f5l20I3. (v.27.) onkormányzati rendelet 4.

szilmű mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat e|fogadását.



Hatá'rozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsźę úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáruIásźú. adja, a
Budapest VIII. kerület Muzsikus cigányok parkja dísz kivilágítás építése köztertileti munkáihoz.

TJgyiratszám: I6-868lf0I4
Kérelmező: Kövéľné Gonda Zsuzsa
Helyszínek:

o Budapest VIII. ker. Muzsikus cigányok parkja hrsz.:35798, aszfa|tjárdą lakóutcai aszfa|t
tÍpállya, park díszkő burkolatrijárda bontással, és buľko|atbontással éľintett,

Helyreállítási kotelezettség:

- a keresztező járda teljes szélességében és rétegĺendjében. a keresztező lakóutcai útpálya. a
park díszburkolata bontási sávban. és telies rétegľendben történő végleges helyreállítása.

- 
^ 

zöldteľületi szakaszok védelme- teljes he|yľeáI|ítása (fák megóvása, teľmőtalaj cseľéjeo
cseľjék és fű újľatelepítése) a34ĺ2008. (VIL 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. s (3)' (4)' (5)' (6).
bekezdése szeľint,

- a buľkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jó||źúhatőan je|zik,
- jól láthatóan tźĘékoztatják az,tfthasználókat a burkolatbontás várható időtartamárő|,
- kĺjtelezi a kivite|ezőt a buľkolatok megfelelő minőségben történő elkészítésére,
- aberuhź.ző és kivitelező közösen 5 év saranciźúvái|a| a helvreállított buľkolatéľt.

Egyéb kikötések:
- Az engedélves. a kivitelezés teľületén éľintett közműtulaidonosok (kiizmĺĺszoleáltatók)

eseti előíľásai alapián végzi az építést. valamint tőlük helvszínĺ szakfelĺigve|et kéľ.

Tźlrgy:- Tulajdonosi hozzájźru|ás, a Budapest VIII. ker. Muzsikus cigányok parkja dísz
kivilágítás építése közterĹileti munkáihoz

Felelós: polgármester
Hatáľidő: f0|4. jtilius 2|.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkođási és Uzemeltetési Ügyosztály
Létesítménytizemeltetési Iroda
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslataakozzététel módjára (megfelelő a|źthtĺzandó!):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. július 15.

-Pénzes Attila
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l(övérné Gonda Zsuzsa

Váltalkozó, mérnok
1133. Budapest, Ronyva u.6.
Telefon: (1) 320-31-S9
Mobĺĺ: (2o)9-47o_7oo

E-mail: gondazsu@yahoo.com

BudapesĹ 2014.június i 1.
Targ"v: VIII. ker. Muzsikus ciganyok
parkja, Ir.Íuzsikus ciganyok emlékmúr,e
díszvilágítás
közútkezelői hozzíjfuulási kéĺelenr.

Budapest Főváros V|ll' kerritet
Józsefuáros
Polgármesteľi Hivata|

Tĺsztelt Cím!

A VIALUX Kft megbízása alapján a tárgy szerinti
veszek résä.

munka engedé|yeztetésében

A BDK megrendelésére e|készített tervre je|en |evelemrne| kérem, szíveskedjenek a
közútkeze|ői hozzájáru|ásukat megadni.

Segítségüket e|őre is koszonöm.

Mel|ék|et: 1 p|d teĺv.
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Kcivéľné Goń,da Zsuzśä
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