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Tiszelt Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

L Tényállás és a diintés tarta|mźnak ľészletes ismeľtetése

A Budapest VI[. keľĹilet Corvin Sétány Progľam IV. üteméhez kapcsolódóan a beruhlŁó Fu-
tureal Development Holding Ingatlanfoľga|maző Kft. megbízása alapjan a MoBILTERV
2000 Kft.-t mźr elkészítette a útépítési-jaľdaépítési, vize|vezetési és forgalomtechnikai terv-
csomagon belül a Bókay János utca - Üľ0ĺ ĺt és Tömő utca közĺjtti szakasz - felújításának
kiviteli tervét.

A Fővárosi Vízművek Zrt. atewezett útfelújítást mege|ł\zően, még ebben az évben el kívanja
végezní a Budapest VIII. keľület Bókay Jiínos utca - Üll0ĺ rĺt és Tcjmő utca kĺjz<itti szakaszán -
a meglévő NA 300 mérettĺ gerincvezetékľe csatlakozásokat, ami érinti a hazí bekötéseket,
tűzcsapokat és átkötéseket. A munka azért is siirgető, mert az utcában iizemben lévő NA 80
méretii elöregedett vizcso meghibásodása, törése bármikoľ bekĺjvętkezhet, ezért kiváltása in-
dokolt.

A Fővárosi Vízművek Zrt. megbízása alapján az ARTIS Épftő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. kéľelmet nyújtott be Budapest VIII. keľĹilet Bókay Jĺĺnos utca - uľoĺ ĺt és Tĺimő utcai
szakaszán - vímezeték kiváltás, meglévő vízbekötések átépítésének közteľĹileti munkáihoz
szĹikséges tulajdonosi hozzájara|ás megszęrzése érdekében (1. szźnnű melléklet).

A Fővárosi Vízmíivek Zrt. a szfüséges közműegyeztetéseket lefolytatta.

A kivitelezések nyílt munkaaľokban készülnek, tervek szerint 14 db tokális bontási helyen (2.
számu melléklet).

Az építésí munkak idején az utcábarl a ki- és bejáratokon, a szeméIy és gépjríľműforgalmat
biĺosítjak, ehhez a BKK Zrt. á|ta|jóvahagyott ideiglenes foľgalomtechnikai terve rendelke-
zésre áL| (3. számű melléklet).
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A munkavégzés sorĺĺn érintett Bókay János utca (hĺsz: 36210 és 362|1) és Tĺimő utca (hľsz:
3616212) a Budapest Józsefuĺíľosi onkoľmányzat fulajdonában áI|, íey a létesítéshez
szfü sé ge s a fu l aj dono s onkoľmĺán y zatunk tulaj dono si hozzźĄ źru|ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|íĺteqesztés targyétban a dcjntés nreglrozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

uL A diĺntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések kĺizteľületi megindítástůloz sztikséges a tulajdonos onkormanyzat tulajdonosi
hozzźĄáru|ása.

A tul aj dono s i dĺinté snek Önkoľm ány zatunkat érintő p énzljgyi hatás a ni ncs.

Iv. Jogszabályi környezet

Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 66120|2. (XII.13.) önkormányzatí renđe|et 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Fővríľos VIII. keľület Jőzsefvérosi onkormźnyzat Képviselő-testtilet és
Szervei Szęwęzeti és Miik<jdési Szabályzatźttő| szó|ő 36120|4. (XI.06.) önkormányzati
ľendelet 7. szźlmű melléklętének 1.4.5. pontján alapul, ami a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dĺjntését lehętővé teszi.

Fentiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatĺ javaslat

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int,'hogy tulajdonosihozzájźru|ásźtt ađja a
Fővaľosi Vízmiĺvek Zrt. megbizźsa a|apjźn az ARTIS Epítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
részére, a Budapest VIII. kenilet Bókay Jiĺnos utca (hľsz: 362|0 és 36211) - Üllői út és Tcjmő
utcai (hľsz: 3616212) szakaszźn - vízvezeték kiváltások, meglévő vízbek<jtés átépítések kone-
ľiileti munkáihoz. az a|ábbi feltételekkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĄźru|ás a beľuhazót (kivitelezőt) nem mentesíti az épí-
téshez sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. aberuházőnak (kivitelezőnek) akoztÍkezelői és munkakezdési (burkolatbontźy
si) hozzájarulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) sze-
rinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmęsteri
Hivatal Hatósági ,Íjgyosná|y Épftésiigyi Itodájátő| előzetesen meg kell kémi,
és az abbarl foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi abenlhźĺzőt (kivitelezőt) az építés idején a bontással érintett szakaszo-
kon a burkolatok ideiglenes helyreállításara, melynek a biztonságos k<izleke-
désre alkalmas állapotát avég|eges helyreállításig fenn kell tartarlia,

d. a munkálatok befejeztével az eredeti útburkolatot, forgalmi rendet, útburkolati
jeleket helyre kell állítani,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéľől a közteľĹilet keze-
lőjét és tulajdonosát írásban éľtesíteni,



f. jelen fulajdonosi hozzź!álrulźls csak az engedéIyezo szeruek, szakhatóságok elő-
írásainak maradéktalan betartásáxal, a döntés napjától szárnitott 1 évig érvé-
nyes.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. október 19.

A döntés végrehajtás át v égzo szew ezęti egység : Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mődjźtra
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 201,5. október l3.
,/////,4_L' " dr.HenczAdrienn
igyosztźiyvezeto
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V|ll. kerÍi|et
Józsefiyärosi onkoľmänyzat
Polgármesteri Hivatal

Budapest
Baross u.6567.
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1. szrĺmú melléklet

ARTIS Kft;

2ĺ00 Gödt'llő' Lázáľ Vilmos u.12912

telefon: +36 1259 OUz
mobih +36 70 4343 ĺ03
e.maĺl: artiskft@artislĺfLeu

ĺigyintéző: Nagy Zo|tán

Tárqv: Křjzútkeze|ői és tulajdonosi hozzájáru|ás kérés

Kérem, hogy a Budapest. Vlll. ker. Bókav János utcában
{U|lői út. Tfimő utca kiiziitti szakaszon) vizvezeték kiváltás. meqlévó vĺzbekötések
átépítéséhez készü|t dokumentációra a tu|aidonosi és a közútkeze|ői ho>záiátu|ásukat
kiadni szĺveskediék.

Melléktet: pld. Forgalomtechnikai terv
pld' Közműegyeztętett he|yszín rajz

Budapest' 20í5. október 8.
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2. számu męlléklet
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3. szćm melléklet
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Az ideiglenesen kihelyezendĺ!'.Megálhi ĺiloď'
je|zotilb|á&atabatállyba 1épés elótt 72 Órával kell
kihelyezĺi, alatta lĺjegészító tablán fel kell
tiintetoi a hatályba lépés idópcniját.

2015.10.hÓ.
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DÍ{m:Ideiglenes forgalomtcchnikai terv

Budapest, V[1' ker. BÓkay Janos utcában

0Ul1ői ut - Ttimó utca kôzĺjtti szakaszon)
v wv ęzęték kjy áltás, me glévó

vízbektitések átépítése
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