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a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2012. decembeľ 17.ĺ ůiléséľe

Táľgy: Az MNP III közterületi alprogram engedély köteles terveinek bemutatása.

Előterjesztő: Femezelý Gergely DLA mb. foépitész, Vłárosfejlesztési és Főépítészi Iroda

Készítette: Aĺnus Viktor, igýntéző, Váľosfejlesztési és Főépítészi Iľoda
A napiľendet nýlvĺĺnos ülésen kell targyalni.
A döntés elfogađásĺĺhoz egyszeru szótöbbség sztikséges.

Melléklet:

1. Budapest, VIII. ker. Magđolna Negyed Program III. előkészítéséhez a KMOP-S.1.1/B-
|2 pźiyźzati projekt kerętében

o Bauer Sandor u. (Népszínhźzu. _ Homok u.)

o Bauer Sandor u. (Teleki téľ)

o Magdolna u. (Dobozi u. _ Dankó u.)

útépítési egyesített eĺgedéIyezési és kiviteli terve és az eLlhez kapcsolódó köni|ágstás
építés tervdokumentációj a.

2. A FiDo tér (aNépszínház utca, Fiumei út, Dobozíutca közötti teľület, hĺsz.:35388)
engedéIyezési terve

3. KáIvźľ1a tér engedélyezési tervdokumentációja a Nýlvános illemhely építése a 1083

Budapest, Kálvĺária téľ (hľsz.: 35865/3) térgyźtban

4, Ká|vĺĺria tér engeđélyezési tervdokumentácíója a Információs épület építése 1083

Budapest, Ká|v źľ:la tér (hĺsz. : 3 5 865/ 1 ) tźr gyában

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

Előzmény

A Képviselő-testĹilet a 285120|2. (VIII.29.) szttmű hatźlrozatźlban döntéseket hozott a Bp.

Magdolna Negyed Pľogram III. pźiytnat benyújtásara a KMoP-5.|.|lB-|2 - Szociális célú

vĺírosrehabilitációs téžITIźLjtL kiemelt felhívásával kapcsolatban. A pá|yźzat részeként

közterĹiletek megújítása is szerepel.

A köZteľületi program elemeinek meghatározása utiĺn Zkőzbeszerzési eljĺáľást folytatott le az

a Varosfejlesztési és Főépítészikoda. A közbeszerzési e|jérźtsok soľłán atervezókkiválasztása
megtöľtént. A kiilönböz(5 témźtjífeladatokat más-más tervezó végzi eI.

o utakkal kapcsolatos kozbeszerzés sorĺĺn a közteľületi pľogramban szereplő összes

útfeliilettel kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervek elvégzése és az engedélyek



beszerzésére keľĹilt tervező kiválasztásra. (Bauer S. utca Homok utca és Népszínhĺáz
utca közötti szakasza; Teleki téx 13-25 közötti útfelület; Magdolna utca Dankó utca és
Dobozi utca k<izöttí szakasza)

o a közterületi zöldfelületek során részajźnlatokkal kerültek kiválasztásta atervezők a 3
feladatra, a 3 térre. (1. FiDo tér _ Fiumei út, Népszinház utca, Dobozi lfica közötti
zöldfelület, 2. Teleki tér,3. Kálvrĺria téľ)

Mind a két közbeszerzési eljĺírás eredményesen zárult, szerződéskötések 2012.10.08 napon
megtöľténtek.

o az utakkal kapcsolatban: Mobilteľv 2000 Kft..

a Teleki tér: Újiľány Tájépítész Kft.,

aKźůvźľ:.a téľ: GARTEN STUDIO Táj- és Kertépítészetí Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.,

a FiDo tér: Roeleveld-Sikkes ÉpíÉszek MagyarorszźryKft. aszerződő fé|.

A KMOP-5.1.I/B-|2 - Szociális célú vaľosrehabilitációs témájú kiemelt felhívásával
kapcsolatban a Képviselő-testĹilet döntése a|apján2oI2. októbeľ 10-én apét|yázatbenyújtásra
került.

A pá|yázat benyújtása során a köĺerületi alprogramb an az engedélyköteles feladatok
meglervezése volt szükséges. A jogeľős építési engedélyek *"gs'"ođ. e aśzerződések szerint
folyamatban van.

Az előteľjesztés mellékletét kepező tervdokumentációk az engedélyezési e|jaráshoz
benyújtásľa kerültek.

2012.||.27-én atervtanźrcs a teľveket meg!árgya|ta és az azok'raállásfoglalását kialakította. A
tew ezók a j avasl atokat fi gyel emb e véve a v źitoztatásokat elvég ezték.

A Bizottság hatásköre a Képviselő-testtilet és Szervei Szeľvezeti és Mfüödé si Szabá|yzatarő|
sző|ő |9/2009. (V.06.) önkoľmrányzati rendetet 45. $ (a) bekezđés 4. pont e) alpóntjában
foglaltakon alapul, mely szerint Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság közremfüö dik az
önkormĺínyz at fej|esztési elképzeléseinek kidolgozásában.

Mindezekalap jźnkéremaza|ábbihatźnozati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

támogatja a KMOP-S.|.tlB-Iz - Szociális célú vĺárosľehabititációs tétÍLájt|kiemelt projekttel
kapcsolatban benyujtott Budapest - Józsefuiíros Magdolna-negyed p.ogr* III közterüteti
alprogramjához kapcsolódó engedélyezési eljáľáshoz szükségeą a iatáirozat | - 4. számú
melléklet szerinti tervdokumentációkat.
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Felelős:
Határidő:

Polgármester
2012. decemberô|Í.



A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Vaĺosfejlesztési és Főépítészi Iľoda
A lakosság széles korét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe| mődjára:. honlapon

Budapest, 2012. december 14. I Iĺ1 ( .l. 'l ĺ{
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