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Melléklet:
I . Atnézeti he|y szinr ajz
2.He|yszínrĄz
3. Keľesztszelvény

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
Az osztźńy utca - a Hős utca és Tisztes utca közötti szakaszon (1. számú melléklet) - jelen|eg kiemelt szegé-
lyek között épiteÍt, aszfaltburkolattal ellátott ilt. Az út keleti oldalán mintegy 2 m szélességű zöldsáv he|yez-
kedik el, mellette szintén 2 m szélességu aszfa|t burkolatu járda, melyet acélháló kerítés hatĺárol. A nyugati
oldalon a kiemelt szegélyen kívü| a kerítésig aszfa|tburkolatú járda van 1,7-|,9 m szélességben.
A forgalmi rend a Hős utcától a Tisztes utca felé egyirányí, a nyugati oldalon az autők a kiemelt szegély mel-
lett parhuzamosan parkolhatnak. Az útburkolat á||apota megfelelő, ám a keskeny, 4,4-4,5 m szélességű úttes-
ten töľténő parkolás miatt a nagymérettĺ jármrĺvek az e|ha|adás érdekében a keleti oldali zöldsávot rendszeľe-
sen igénybe veszik tönkretéve a zöldfelületet, betonszegélý.

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvźrosi onkoľmányzat Képviselő_testtiletének a f0|5. évi költségve-
tésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/f0I5. (X.Zf .) önkormányzati ren-
delete a|apjźtn úgy döntött, hogy a Budapest VIII. kerület osztźůy u. _ Hős u. - Tisztes u. közötti szakaszban
paľkolóépítés kivitelezésének lebonyolítását aJőzsefvárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-ve|kívźnja elláttatni.

Az e|készitett tęrvdokumentáció szerint aziÍtest mel|ett kialakított paľkoló a zöldsáv felhasználásával épii| ki,
igy u úttest helyszinrajzi, magassági kialakítása nem változik. A keleti oldali meglévő kiemelt jźtrdaszegé|yt

kibontják és helyébe, annak vonalában ,,K'' szegélý építenek ki. A járdát olyan mértékben bontják vissza,
hogy az új kiemelt szegély és a kiépített ,,K,, szegé|y köztjtt a2 m szé|es parkolósáv kialakítható legyen. A két
érintett kapubehajtónál szegélysüllyesztéssel a|akitjákki az útcsatlakozást(2. számű melléklet).

Azűj szegélyek között aziitest felé lejtéssel építik ki a beton térkő buľkolatu parkoló sávot. Az új szegélýpĹ
tések miatt sérült járdarészt valamint útbuľkolatot sávosan, illefue a süllyedéseknél visszabontással azilj ,,K,,
sze gé|yhez igazo dő an v i s s zaép ítik (3 . szźtmű me l lékl et).

Az osztźiy utca (hľsz.: 3ss39l|7) a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkormányzat (továbbiak-
ban: onkormźnyzat) tulajdonában á||, igy a közteľületi munkák megkezdéséhez sztikséges az Önkoľmźnyzat
tulaj don o s i hozzáj áru|äsa'

u. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstźtrgyátban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A dłintés célja' pénzügyi hatása
A közterületi munkák megkezdéséhez szükséges a tulajdonos onkoľmányzattu|ajdonosi hozzájáľulása.



w. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66ĺfolf. (xII.13.) önkoľmányzati ľendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és

Míĺködési Szabá|yzatźlľól szóló 3612014. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. szźtmű mellékletének 1.4'5.

pontján alapul.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzźtjáru|źtsra vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosihozzá!árulását adja a Budapest VIII.
keľület osztá|y utcában (hľsz.: 38839117) parkolósáv kiépítéséhez aza|ź.ŕ,bi feltételekkel és kik<jtésekkel:

1. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épltéshez szükséges egyéb

szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

f . az engedélyesnek akijztltkezelői és munkakezdési (burkolatbontás|)hozzźýárulást a vonatkozó rende-

|et (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. ke-
ľtilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal, Hatósági IJgyosztálytól előzetesen meg kell kérni, és az ab-

ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
3. kötelezi a kivitelezőt a teľvekben foglalt pályaszerkezetek megfelelő minőségben történő kivitelezésé-

re, melyľe a kivitelező 5 év garanciźúvźi|a|,
4. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közteriilet tulajdonosát is íľásban éĺtesĹ

teni,
5. jelen tulajdonosi hozzáĺjfua|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan

betartásálva|, a döntés napjától számitott 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 23.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Gazdá'|kodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ataakozzététel módjĺára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 
/ /////,

Budapest,20l5. november 18. / '/ /
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