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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest VIII. kerület Golgota utca és Delej utca csatlakozásnál a narykockakő buľkolattal ellátott
tltpźiya rendkívül rossz állapotban van, középen használaton kívüli villamos vágány nehezíti aköz|e-
kedést.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képvise|ő-testiilete a2015. évi költségve-
tésľől szóló 612015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35l20I5. (x.18.) önkor-
mźnyzati rendelete a|apján, úry dĺintött, hogy a Budapest VIII. keľület Golgota utca és Delej utca út-
felrijítás kivitelezésének lebonyo|itásźú a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kívánja e||ättat-

ni, amelyre a költségvetésében bľuttó 25.400.000,-Ft' azaz huszonötmil|ió-négyszźlzezer forint össze-
gű fedezetet biztosított.

A felrijítas tarta|mazza a rendkívül rossz állapotu nagykockakő ritbuľkolat bonĹását, a villamos vá-
gánnyal egyĺitt, az tÍa|ap cseľéjét, továbbá ehhez kapcsolódóan a kiemelt útszegély źúépitését. Az épí-
tendő ritburkolat melegen hengeľelt aszfaltburkolat lesz. Azáttépítéssel érintett szakasz 40 m hosszú-
ságú.

A Budapest VIII. kerület Delej utca tavalyi felujítrĺsa a teľvek szerint folytatódik a sínek felszędésével
és a helyén litburkolat felújításával, amely esetben nem töľténik sín csere, hanem a felszedett síneket a
kivitelező áltadja a tulajdonos Budapes K<jzlekedési Vállalat Zrt. részére.

A kérelemben jelzett Budapest VIII. kertilet Golgota utca (hrsz: 38600) és Delej utca (hrsz: 38715) a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat nilajdonában áilr, így az iltfe|i$itás köztertileti munkák e|végzé-
séhez szĹiks éges az onkormányzat fu laj donosi hozzáj árulása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéstángyźlban a döntés meghozatala a Tisae|t Bizottság hatlísköľe.

uI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindítźsźůloz szükséges a fulajdonos onkormányzat tlilajdonosi
hozzźĄźtrulása.

A Képviselő-testület a szükséges pénziigyi fedezetet korábbi döntésével a 1160l címen biztosította'

Iv. Jogszabálý köľnyezet

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 6612012. (XII.13.) önkormányzati rende|et l7. $ (l) bekezdés e) pontjrán alapul.



Fentiek a|apjźln kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzátjém|ásra vonatkozó dontését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapest
Vm. keľület Golgota utca (hrsz: 38600) és Delej utca (hľsz: 38715) útcsatlakozás
buľkolatfelúj ításához az a|étbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosi hozzájźtru|ás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. az engedélyesnek akoztÍkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)hozzájĺárulást a vonatkozó
rendelet (I9/I994' (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellék|etek csatolásával a Budapest Fő-
város, VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztálýól előzetesen meg kell kérni,
és az abban foglaltakat maradéktalanul be ke|l tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek megfelelő minőségben történő kivi-
telezésére, melyre a kivitelező 5 év garanciátvźi|a|,

d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészüItéről a köztertilet tulajdonosát is írás-
ban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzź!áru|ás csakazengedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak maľa.
déktalan betarÍásźna|' a döntés napjátő| számított l évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2015. októbeľ 19.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Gazdźikodási Ügyosztály

A lakosság széles kiĺľét éľintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. október. 15.
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Budapest Fováros VIII' keľtilęt
Józsefu arosi Önkoľmánvzat
Polgáľnresteľi Hivatal
Vagyongezdáĺkodasi és Üzemeltetési Ügyosztály
Budapest

Baľoss u. 63-67.
I 082

TárgY: Tulaj donosi hozáj áľulás kérésę

Tisztelt dr. Hencz Adrienn Úrhtitgy!

ügyosztályvezető

Iktatószĺám:

Ügyintéző: Kovács Csaba
Tel: 06-20/926-6090

E-mail : cskovacs@jvsz8.hu

A Józsefoarosi Gazdalkodási Központ ZrÍ. a lebonyolítója a Golgota utca - Delej utca
útcsatlakozásanak felrijításánál' Az építési munkáJ<. megkezdéséhez szĺi&séges az érintett
ĺeriilet tulajdonosanak hozzájarulása. A teľillet tulajdonosa Buđapest Föváros VIiI' kerület
Józsefuarosi onkormĺínyzata. Ezéĺt kéľnénk a Józsefuĺárosi onkonnányzattó|a tulajđonosi
hozzájárulĺás megadását.

Budapest, 2015.10,08.

Tisztelettel:

Á.ôs Péter
I
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