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Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Práter utca 56-60. szám alatti lakóépületek előtti részen aPrźúer utca kieme|t játdaszegéIyig
a jardaburkolat több helyen rendkívĹil ľossz állapotban van, Az aszfaltburkolatú területen a
repedések és stillyedések fokozott balesetveszé|ýjelentenek, ezért a Józsefvárosi Váľosüze-
meltetési S zo l gálat megľendelte a j áľdabuľolat felúj ítá sát, j av ítását.

A járdabuľkolat felújítása tartaImazza a rendkívtil rossz állapotú helyeken a régi burkolat bon-
tását, az aszfalt és az alapréteg cseréjét, helyľeállítását.

Azokon a részeken ahol a járdabuľkolat minősége megfelelő _ és csak keľesztiľányú repedé-
sek vannak _ ott 40-50 cm.es sávban |esz a burkolat javitva, az alapréteggel együtt.

A járdafelújitts larta|mazza a ľossz állapotú szegélyek cseľéjét is, a zöld felülęt csatlakozásá-
nál kerti szegéIy, az utpáIya csatlakozásánál kieme|t szegéIy pó.tlását, helyľeállítását, valamint
a gyalogos helyeknél a süllyesztett szegéIy taktilis elemekkel tĺjľténő kiépítését.
A zöld feltiletekhez va|ő csatlakozásnál beton kerti szegély, további helyeken, a járda és az
ińpźůya csatlakozásánál, kieme|t szegéIy (ahol hiányos vagy rendkívĹil ľossz állapotú)

Ahol teljes szélességében megbontásľa keľül a járdabuľkolat, ott a ľétegrend a következő:
o 3 cm öntött aszfalt
o 10 cm Ckt beton;
. 12 cm homokos-kavics ágyazat

A kivitelező -beszeruési eljárás keretében történő - kiválasztása folyamatban van.

A kérelemben jelzett Práter utca 56-60. előtti teľület (hĺsz: 36I00/f) a Józsefuáľosi
onkormányzat tulajdonában áI|, így a járdaburkolat felújításához szükséges az
onkormányzatunk tulaj donosi hozzájfuu|ása.



IL A beteľjesztés indoka

Az előtetjesztés tárgyában a dontés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskoľe.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések köztenileti megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzé!źtruIása.

A Tulaj dono s i dö nté snek onkorm ány zatuĺlkat érintő kö zvetl en p énzngy i hatása ninc s.
A járdafelújítáS kivitelezésére foľdítható bľuttó 10.500,0 e Ft osszegu pénzngyi feđezetet a
JvsZ koltségvetésében, a 2015. évi kclltségvetésről szőlő 612015. (II.20.) onkormányzati
Rendelet módosításáról szóló 2212015. (V.18.) onkormányzati Rendelet mellékletében meg-
hatátozottak szerint biztosította Budapest Főváľos VIII. kerület lőzsefvárosi onkormányzat
Képviselo-testülete.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselőtestület és
Szervei Szewezeti és Működési Szabźtlyzatáró| sző|ő 3612014. (XI.06') önkoľmányzati
rendelet 7' számű mellékletének 1.4.5. pontján alapul, ami a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek a|apjźln kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Ilatározati javaslat

l20I5.év (.........hó'........nap). számu Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági
hattľozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzćĄárulását aďja a
Budapest VIII. keľület Pľáteľ utca 56-60. (hrsz: 3883912I) sz. iĺgatlanok előtti jáľdaburkolat
felúj ítás áho z az a|ábbi fe ltéte l ekke l é s kikĺjté s ekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájfuuIás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szuk-
séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. aberuházónak (építtetőnek) akoziÍkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzá-
jaľulást a vonatkozó ľendelet (I9/I994' (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros, VIII. kerület Polgármesteri Hivatal, Hatósági Ügy-
osztálytől előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat marađéktalanul be kell
tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a jźrdaszakasz megfelelő minőségben tĺjrténő kiépítésére, helyľe-
ti|ításfua, melyľe abenlháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvál|al,

d. a zöldterületi szakasz védelme és teljes he|yteźi|itása (a3412008. (VII. 15.) Főv. Kgy.
rendelet 18. $ (3)' (4)' (5)' (6). bekezdésben foglaltak figyelembe vételével). A beru.
háző és kivitelező közösen gaĺanciátvá||a| anovényzet pótlásanak elvégzéséért,

e. az engedélyes köteles a munkák (helyľeállítáS) elkészu|térő| a közteľület tulajdonosát
is írásban éľtesíteni.



f. jelen tulajdonosi hozzájáľulźts csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok előíľásai-
nak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június08.

A döntés vé grehaj tás át v é gző szeľv ezeti e gysé g : Gazdálko dási Ü gyo sztály

A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén javaslata a közzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

//ĺ.
/^4--

dľ' Hencz Adrienn
lůgyosztá|yvezeto
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