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Melléklet:
1. He|yszínrajz (a lap)

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľész|etes ismertetése

A Képviselő-testiilet azi'lzon. (I.l4.) száműhatározatában elfogadta a Kormány |649l20lf. (Xil. |9.) szźmtl
hatźrozatában foglaltakat, mely szeľint a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Progľam III. (a továbbiak.
ban: MNPIII.) projekt 3.8|9'752.953,- Ft támogatásban részesült.

AZ iVĺNPIii köĺerüieti projekteiemek iebonyoiítása után a támogatásbói megmarađó maradványösszegek
felhasználása érdekében a Képviselő-testület |3,1lf0l4. (VI.25.) számű határozatával döntött a Támogatási
Szerződés módosításáról. melv keretében a miĺszaki tartalom kibővüIt:

3,3.

Kisfuvaros utca
A tervezett munkálatok keretében a pźtrat|an oldali kiemelt szegélyek
átépítését, és az ehhez kapcsolódó útburkolati ésjárdafelújítást kell elvé-
sezni.

Homok utca

A Íervezett munkálatok keretében a párat|an oldali kiemelt szegélyek
átépítését, a pźtrat|an oldali fél útpáIya marás-aszfa|tozását és az ehhez
kapcsolódó útburkolati és teljes pá|yaszerkezetes járdafelújítást kell el-
végezni, továbbá a jźtrda felújításával egyidőben el kell végezni a Homok
utca 9-l 1 közott az épi|et lábazatźnak szigetelése f méter mélységig, a
felszín felett a |ábazat helyreállításával.

Fiumei tlŕi szerviztÍ

Szervizút burkolat átépités, járdaépítés, zoldfelület rendezés a Teleki
Lász|ő téľ és Fidó tér mellett üzemelő benzinkút közotti szakaszon.
A tervezett munkálatok keretében a meglévő nagykockakő burkolat épül
át nagykockakő parkolóvá, é,s aszfa|t burkolatú űttá, a meglévő, źttépiten-
dő hasított kő szegélyek vonalát meglaríĺa, valamint az rit Teleki tér
feloli oldala mellett hűzőđő zöldsávban kerül betervezésre egy 1, 50 m
szélességű, térburkolatú j árda.



Baross utcai szervizút

Szervizűt felújítása' járdafe|űjitás, zöldfeltilet rendezés Lujza utca - Do-
bozi utca kĺjzötti szakaszon.
Atervezett munkálatok keretében a meglévő nagykockakő burkolat épĹil
át nagykockakó parkolóvá, és aszfalt burkolatú iÍtá, a meglévő, átépíten-
dő hasított kő szegélyek vonalát megfartva. Ezen kívül az út Baross utca
felőli oldala melletti zĺjldsáv kertil rendezésre mintegy 3'3 m szélesség-
ben a felhagyott villamos sínekig.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 410ĺ2015. (V.04.) szźtműhatározatában dtintött, hogy a tárgyban
a Kbt. Harmadik Része alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt kozbeszerzési eljárást folytat le, valamint
elfogadta a felhívást és a dokumentációt.

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság az 581lf0|5. (vI.0B.) számú határozatában dtjnt<jtt a ,,Yźi|a|kozá-
si szerződés tervezési, útépítési és iskolaépü|et |ábazat vízszigete|ési munkálatok elvégzésére,, tárgyű közbe-
szerzési eljárás eredményéről, mely énelmében aközbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevóje aZofe Kft. lett. A
Zöfe Kft.-ve\ a vá||a|kozási szerzódés 20 1 5. augusztus 1 2-én megkotésre kerüIt.

A felújításban érintett Kisfuvaros utca (hrsz: 35077), a Homok utca (hrsz: 35096) út- és jáľdaszakasza a Jő-
zsefuárosi onkormányzat tulajdonában áII, így az engedéIyezéshez sztikséges a tulajdonos onkormányzat
hozzájźlru|ása. A fovárosi tulajdonban álló Baross utcai - Lujza utca és Dobozi utca közötti _ szerviz út (hrsz:
3592f), illetve a Fiumei út - Telekí tér melletti _ szerviz rit (hrsz: 35|23/6) felújításához a Budapest Főváros
onkormányzat tulajdonosi hozzć|árulását megadta, valamint a kivitelezésre vonatkoző szerzodés aláírása is
háromoldalúan történt.

u. A beterjesztés ĺndoka

Az előteľjesztés tárgyźlban a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskore.

ilI. A dtintés céIja, pénzĺigyi hatása

A kivitelezések köĺerületi megindításćlhozszíikséges az onkormányzat tulajdonosi hozzájárulása.
A projekt utófinanszírozásu,vá||a|kozőval megkötcitt vállalási díj 34.888.520,-Ft, melynek fedezete a költ-
ségvetés 11604 címének - önként vállalt faladat - felújítási (városi funkciót erősítő tevékenységek) előirány-
zatán r ende|kezésľe á1 l.

fv. Jagszabá|yi ktiľnyezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyontról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/20If' (XII.13.) önkormányzati rendelet 17' $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a
Budapest Főváros VIII. keri.ilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Műkodési Szabá|yzatáról szóló 36120|4. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. számű mellékletének 1.4.5.
pontján alapul.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájáru|ásra vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsźry ligy dönt, hogy tulajdonosihozzájźlrulását adjaaz MNPIII projekt
keretében tervezett, a Józsefuárosi onkormányzati ĺilajđonú' Budapest VIil. kerti|et Kisfuvaros utca (hrsz:
3507..ĺ), a Homok utca (hrsz: 35096) felújítási munkáinak kivitelezéséhez, az alábbi feltételekkel és kikotések-
kęl:

a' jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhĺĺzót (építtetőt) nęm mentesíti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek béŚzerzése alól'



b. a beruházónak (építtetőnek) a közutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájánilást a
vonatkozó rendelet (|911994. (V.3l.) KIIVI\,I rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Építésĺigyi lroďájátó|
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

' c. kĺjtelezi a kivitelezőt az érintettút- és.járdas zakaszteryezettréteppendjének megfelelő minőség-
ben töľténő kivitelezésére, melyľe a kivitelező 5 év garanciát vĺíllal.

d. a zöldsávban atervezettszintrĺ és talajminőségtĺ feltöltéseket, ncivény pótlásokat ęl kell végezni,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészüItéről a közterĺilet tulaidonosát írásban ér-
tesíteni,

f. jelen tu|ajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok eloírásainak mara-
déktalan betartásával, a döntés napjától szttmított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. augusztus l9.

A dontés vé grehaj tásá t v é gző szerv ezeti egysé g : G azdá|ko đás i Ü gyo s ĺály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módiára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2015. augusztus I 8.

dľ. Hencz Adrienn
ugyosztá|yvezető
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