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ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l6. augusztlls22-i ülésére

Táľgy: Tulajdonosihozzájáru|ás Budapest VIII. keľiilet, Corvin pľojekt rV. iiteméhez kapcsolĺídrí
ktinĺ iláąitálsi hálózat ľen d ezés i m u nlĺíkhoz

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter iigyosztá|yvezeto
Készítette: Szabó Endre
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A döntés elfo gad ás áh :o z e gy szeríi szav azattobb s é g szük sé ges
Mel|éklet:
1. Kérelem
2. Jegyzőkönyvi kivonat

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A GTF Elektromos Tervezó Fővállalkozó Kft. (cégiegyzékszám:01 09 692800; székhely: l l31 Budapest,
Rokolya u 1-13.) _ azELtr.dÚ Hźůőzati Kft. (cégjégyzékszám:0I 0g 874142; szék'he|ý: II32 Budapest,
Váci út 72 _ 74,) megbizása alapján 2015-ben elkészítette a Budapest VIII. kerület, Coľvin Sétány Prog-
ram fV. ütemében létesülő 125-ös tömb beépítése kapcsán a Bókay János utcában és Szigony utcában
szükségessé vá'|őkönłi|źtgitásihá|őzat ľendezési (létesítési és bontási) teľveit'

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az e|őte1esztést megtárgyalta és a munkálatok elvégzéséhez
a 860/2015. (VIII.28.) számú határozatátban hozzájátru|ását _ a d<jntés napjától számitott 1 év érvényes-
séggel _ megadta'

Az engedélyes GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. kérelmet nyújtott be, melyben kéľik a tulajdo-
nosihozzájárulás meghosszabbítását, mert a kivitelezési munkák elvégzésére csak 2016. IV. negyedév-
ében kerül soľ. A közvilágításihźůőzat ľendezéséľe vonatkozó tervdokumentációban vá|tozás nem töľtént
(l. számú melléklet).

A kérelemben és a dokumentációban hivatkozott Bókay János utca (hrsz: 36211), Szigony utca (hľsz:
36137), valamint az érintett Tömő utca (hľsz: 36l62lf) az Önkoľmányzat tulajđonában á||, igy az engedé-
|y ezé shez szüks é ge s az onkormá ny zat ho zzźĘárul ás a'

u. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásk<ire.

m. A dłintés célja, pénzügyi hatása

Az engedé|yezéshez, illetve a közterületi kivitelezések meginditásához szükséges a tulajdonos
onkoľmány zat hozzźtj źru|ása'

A tulajdonosi döntésnek Önkormány zainkatérintő pénzngyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A döntés a Budapest Józsefuáľosi Önkormányzat vagyonáról ós a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 6612012, (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és
Miĺködési Szabá|yzatźtról szóló 36lf0|4. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. męllékletének 1.4.5. pontján
alapul, mely a Yárosgazdttlkodási és Pénzüryi Bizottsághatásköre.
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Fentiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájáru|ásra vonatkozó döntését
me ghozni szíveskedj en'

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságúgy dönt, lrogy a GTF Elektľonros Telvęző FővállalkozóKft.
(cég1egyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1l31 Budapest, Rokolya u 1-13.) kérelmére, a Budapest VIII'
keriilet, Corvin Sétány Program IV. ütemében létesülő 125-ös tömb beépítése kapcsán a Bókay János
utcai és Szigony utcában szükségessé vá|őköni|ágításihá,|őzat rendezési (létesítéséi és bontási) munká-
latok elvégzésére vonatkoző - 86012015' (VIII.28.) számú határozatában _ megadott tu|ajdonosihozzájźr
rulás érvényességét _ vá|tozat|an műszaki tartalom mellett _ f0I7 . jűnius 3O-ig meghosszabbítja.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2016. auguszttts22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 16. augusztus 16.
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1131 BUDAPEsT RoKoĹYA Ü. 1-13
TEL: 349-17-40 FAX: 412-10-02

e-mail: info@gđ<frhu

1. szrámú melléklet
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Budapest Főváľos WII keľiilet Józsefvárosi Önkormányzat
Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Osztály

Budapest
Baross utca 63-67.
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Tárgy: Tulajdonosihozzájráruláshosszabbításánakkérése

Munka címe: Budapest wII. Corvin ].25. Pĺojekt - Bókay és Szigony utca közvilágítási

hál,ózatrendezése

Munkaszĺm: 21'5035

Tisaelt Szabó Endre!

A Budapest wtr' ker. Corvin 125 Pĺojeh - Bókay - Szigony utca közvilágítási.hźlőzatreĺdęzÉse
címĺi tervemľe 20t5.0831-én megkaptam a tulajdonosi |ąnĄifuulźst (UgyíÍatszám: 16-

1.119/201s).

Ezriton szeretném kémi a tulajdonosi howÁjániás meghosszabbíuását! A teľv műszakilag nem

vá|to'zoťt!

Az indotq ho5ĺ a kivitelezési munkákat idén a IV. negyedévben fogiák elkezdeni és ídén a IV'
negyedévben fo gs,őkbefejezlll, azoĺban a tulajdonosi honźljánnás csak 2016.08.31-ig érvényes.

Segítségtiket és megértésüket ęlőre is köszönjük.

MelléklęÍ Meglévő fu lajdonosi hozzźĄźlru|as másolat

Budapest, 2.01.6. jitlius 20.
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Kocor Balázs
+3ó 30 871 0848
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2. száműmelléklet

Bud ap est Főváľos VIII. keriilet Jĺízs efu áľosi onkoľm ány zat
Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

JEGYZOKONYVI KIVONAT

Készült: A Városgazdń|kod,álsi és Pénzügyi Bizottság 2015. augusztus 28-án (péntek)
8.00 ĺóľai kezdettel a Jőzsefvźrosi Polgĺáľmestęri Hivatal III. emelet 300-as termé-
ben mestartott 7. ľendkívĺili üléséľől

Napiľend 2.2. pontja: Tulajdonosihorzájálľulás Budapest VIII. keľület Coľvin pľojekt IV.
ůĺteméhez kapcsolódó kiizvÍlágítási háůőzat rendezési munkákhoz

860/20|.5. (WII.28.) sz. Váľosgazdá'Jkodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározatz
(13 ĺgen' 0 nem, 0 ŕ'artólzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzájaru|ását ađja_ azELMIJ Hźiőzati Kft. megbízása a|apjźn_ a GTF Elekt-
ľomos Tervező FővállalkozőKft.. áItaltewezett, Budapest VIII. kerület Corvin Sétany Pľog-
ľam IV. üteméhez kapcsolódó, a Bókay János utca (hĺsz.:362|1), a Szigony utca (hĺsz.:
36137), Tömő utca (hĺsz.: 3616212) út- és jźtrdaszakaszźŃ érintó kozvilágitźlsi há|őzat ľende-
zési (létesítési és bontási) munkĺĺkhoz, az aLábbi feltételekkel és kikcitésekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzájaru|ás a beľuhazót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szĹiksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. aberúlazónak (építtetőnek) akozutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájaru-
lást a vonatkozó rendelet (l9ll994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csato-
|ásáva| a Budapest Fővaľos VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építéstigyi Itodájátći előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul
be kell tartaĺi,

c. felhagyott, bontoff kábel a fijldben nem maradhat,

d. kötelezi akivitelezót az érinteÍt út- és jźrdaszakasz bontási helyek _ aszfaIt burkolat alatti
_ rétegĺendjének megfelęlő minőségben töľténő he|yreáIIításaľa, melyre a beruhĺízó és
kivitelező köz<jsen 5 év gararlciát vá|IaI. Az ideiglenesęn kiépített aszfalt burkolatok
biztonságos kĺjzlekedésre alkalmas állapotát aBenshźnő áItaI tervezett végleges helyľe-
állításig fenn kell tďrtarlj.,

e. az engeđélyes kĺĺteles a munkĺík (helyreállítás) elkésziiltérőI a ktjzteľület tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáĺulás csak az engedé|yező szewek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával' a döntés napjátő| számítoÍt 1 évig érvényes.



Felelős: polgármester
Határidő: 2015. auguszüus 28.

2. kozvi|ágítási háIőzat rendezési (létesítési és bontási) munkával kapcsolatban a tulajdonosi
hozzźljźru|ás a Szigony utca 3 |. szźtm alatti (hĺsz .: 36217) és a Szigony utca 33. szám a|atti
(hĺsz.: 36216) önkormányzatitulajdonú ingatlanok érintett _ leendő jfuda _ részeirę is kiter-
jed, amelyek az épületek bontása után ktjĺerületté kerĹilnek kiszabályozásta.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. auguszfus 28.

2. szźlmilmelléklet
A döntés vé gľeh aj tá sát v égző szew ezeti egység : Gazdátkodási tigyosztá|y
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