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Tárgy: Javaslat a Szeszgyár utca meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozata|ára

Előterjesztő: Kaiseľ József képviselo
Készítette: Péterffy Márton igyintéző, Városépítés zeti TJ gyosńá|y
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A d tjnté s e l fo gad ás áh o z e gy szer u szav azattobb s é g sziiks é g e s.
Melléklet: He|yszínrajz

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormźnyzat Képviselő-testĹilete a I2O12O15. (V.14.) száműhatározatában Úlgy döntött, hogy
elfogadja a Dió 8 Ingatlanfejlesztő- és hasznosító Kft. _ Szeszgyár utca meghosszabbításának
(35904/2 hrsz.) kiépítésére vonatkozó _ kozérdekű kĺjtelezettségvállalását. A Felek köztjtt a szerző-
dés 2015. június 30-án megkĺitésľe került.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a2015. június 29-i ülésén és a 68412015" (VI.29.)
száműhatérozatával 1 év időtaľtamra tulajdonosi hozzájáru|ását adta az önkormányzati tulajdonú,
35904/2 he|ytajzi számű ingatlan ingyenes (elengedett díjazásil) közterület-h asznéiatźlhoz, az ideig-
lenes biľtoklásához a Szeszgyár utca meghosszabbítás kiépítése előkészítési munkáinak elvégzése
érdekében.

Az e|őkészítési munkák során közmÍĺfeltárást kell végezni, hogy a végleges útterveket el lehessen
készíttetni, melyet a közlekedési hatósági engedélyeztetésre be lehet nyújtani. A közműfeltáľás jel-
legéből adódóan nagyobb teriilet vizsgźiatát igényli, illetve a munkagépek zavarta|an behajtását
biztosítani kell. A terület tltadása nem biztosított, és a birtoklást folyamatosan megzavarja a
35904l| hrsz. teriilet tulajdonosa, ezéttbińosítaniakelr| az Önkormányzatnak a teri'iletet, hogy a
szabad munkavégzés elkezdődhessen. Az elkerítést a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (to-
vábbiakban: JGK Zrt.) végezheti el mobilkerítés telepítésével a 2015. december 3-ai képviselő-
testüIeti ülésen elfogadott Kozszo|gá|ati Szerződés 5.I.2. c. pontja a|apján. Ennek váľható kĺiltsége
megközelítőleg 150.000,-Ft, melynek fedezete a JGK Zrt._né| bixosított.

A kĺjzműfe|tźrás e|őzetes becslések szerint két nap alatt elvégezhető. A Dió 8 Ingatlanfejlesztő- és
hasznosító Kft. a közmiĺfeltárás megkezdése előtt legalább 48 óľával köteles értesíteni a közterület-
felügyeletet ellátó szervezetęt és az onkormźnyzatot' az esetleges útlezárás előkészítő munkálatai
végrehajtásának érdekében. A legkisebb korlátozás elérése érdekébenjavasolt a héwégén e|végezni
a kĺjzműfeltárást. A Köĺerület-felügyeleti Ügyosztály közremiĺkĺjdésével hajtható végre az építési
terĺilet biĺosítása.

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l5. június 29-i ülésén meghozott 684/2015. (VI. 29.)
számí:határozatánakZ. c. pontját módosítani szükséges, úgy hogy a munkavégzés megkezdésének
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biztosítása érdekében a359O4lI hrsz. ingatlan és a Visi Imre utca felől az onkorm ányzat e|keríti az
átadott közterületet legfeljebb két hónap időtartamra.

il. A beterjesztés indoka
A fenti közteľĹiletek ideislenes elkerítéséhez aBizottsás.hattlrozatának módosítása szükséses.

ilL A diintés céIja, pénzügyi hatása

A dontés célja: lehetővé tenni a Szeszgyár utca meghosszabbításához sziikséges tervek elkészítésé-
nek el ő fęltételéül szol gál ó közműfe ltá r ás e|v é gzés ének b izto sítását.

A közműfeltárás költségeit közcélú felajánlás kerętében a Dió8 Kft. viseli, a közterĺilet
elkerítésének lebonyolítźna a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötött Közszolgáltatási
Szerződés a|apján elvégezhető, avźrhatő koltség megközelítőleg 150.000,-Ft.

Iv. Jogszabályikłiľnyezet

A Tisĺelt Bizottság hatásköre a Budapest Józsefváľosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon fe-
letti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) be-
kezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képvise-
lő-testület és Szervei Szeľvęzeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 36/2014. (XI.06.) onkormányza-
ti rendelet 7. mellékleténękaz 1.1.l1. pontján, valamint az |'.4.5. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzź$árulásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.

H.ą.rÁnoza'Tl JÁ'vÁ'sLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Szeszgyźt utcában (35904/2 hrsz.
alatti telken) a közműfeltárás elvégzésének binosítása miatt a 684/20|5. (vI. 29.) szźtmű határoza-
tának 2. c. pontjźt az a|ttbbiak szerint módosítja:

,,c. a balesetv eszé|y elkerülése érdekében az onkoľm ányzat a Jőzsefvérosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-n keresztĹil |źltja e| az átadott közterület elkeľítését a 35904/1 htsz. alatti
ingatlan és a Visi Imre utca felől legfeljebb két hónap időtartamra mobilkerítés haszná-
|atáva|, továbbá azt kovetően kötelezi a kivitelezőt az ingat|anon a bontási, építési he-
lyek munkavédelmi előíľásoknak és szempontoknak megfelelő lehatárolására.''

F e lelő s : Józsefu árosi Gazd álkod ási Kozp ont Zrt.
Hatáľidő: 20l6.januáľ 1 8.

A dĺjntés végrehajtástú végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Város-
építészeti IJ gy oszttiy, KĺjzterĹilet-felügyeleti Ügyosĺály

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavaslata akozzété-
tel módjára: honlapon
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Budapest, 2016.január 15.
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Mineľva Térinformatikai Rendszeľ
Bu dapest Főváros Vll|' kerü |et Józsefváľosi on ko rmányzata

Méretarány:500

A térkép tajékoztató je||egr1, máso|ata semmi|yen hĺvata|os e|járásban nem haszná|ható fe|! KészÜ|t az á|lamj a|apadatok fe|használásáva|.
Engedé|y száma:

Budapest, 201 6 január 1 5
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