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Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Főváľosi Csatornázási Miĺvek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.) megbízásábő| (továbbĹ
akban: FCSM Zrt.),a K+K Környezetgazdá|kodási és Közmiĺtervező Kft.. elkészítette a Budapest VIII.
keriilet, Csobánc utca, Diószegi Sámuel utca és Szeszgyár utca közötti szakaszźn a csatornarekonst-
rukció kiviteli tervét.

Avizjogi engedé|yeztetéséhez, valamint a köztertileti munkák elvégzéséhezkérték a Budapest Fővá-
ros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi
hozzájáĺul'ásźt.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 49/20|6' (I' 25.) szźtmű határozatában a tewezett csa-
torna rekonstrukciós munkákhoz szükséges tulajdonosi hozzájáru|ttst _ l éves éľvényességgel _ meg-
adta.

A K+K Köľnyezetgazdáikodási és Kĺjzműtervezo Kft. levélben je|ezte, hogy a kivitelezési munkák
megkezdéséľe csak 2017. áprilisában keľĺil sor, ezért kérik a fenti számon kiadott tulajdonosi hozzźĄá-
rulás érvényességének meghosszabbitásźLt'

A tervek szerint a csatornát köze|ítőleg a meglévő nyomvonalán (-135 fm) épitik źt nyílt árkos - há-
rom ütembenterveżett_ kivitelezéssel, a közlekedés feltételeinek fenntaľtása mellett. Atervezésihatźr
a befogadó (Diószegi Sámuel úcai 63195 T szelvéný) csatornára rákötés előtti _ Ká|vária tér terĺ'ileté-
re eső - aknátő|, a Szeszgyźr utca előtti már korábban felújÍtott szakaszigtart.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Csobánc utca (hľsz: 35910), Kálvária téľ (hľsz:

3586513), valamint a Szeszgyár utca (hrsz: 35921) az onkormányzat tl|ajdonáhan á||, így a csatorna-
rekonstrukció köĺerületi munkáihoz sztikséges a tulajdonos onkormányzathozztýáru|ása.

Időközben a Budapest Fővaros onkoľmányzataměgbízása alapján a Budapest Közút Zrt' e|készítetÍe a
Budapest VIII. keľület, Kźivária tér Baross utca - Csobánc utca közötti szakasz útfelújítás kiviteli
tervét' melyhez aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 56/2017' (II.06.) szźtműhatározatában
tulajdonosi hozzźĄáru|ást megadta. Várhatóan az ttfe|iĄitásra ebben az évben soľ kerül, ezért a mind-
két munkálattal érintett területek vonatkozásában kivitelezői (Fővárosi Csatomźzási Zrt. és Budapest
Közút Zľt. Utfe|t|itási osztály között) egy eztetés szükséges.

il. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéstárgyában a dĺjntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

uI. A dtintés céIja' pénzügyi hatása

A kivitelezések közteľĺileti megindításához sztikséges a tulajdonos onkormányzathozzájáru|ása.
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A tulajdonosi döntésnek onkormányzatunkat érintó pénzljgyi hatása nincs.

Tv. Jogszabályi köľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi tnkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf0lf . (XII'13.) onkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Onkoľmányzat Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabéiyzatárő| sző|ő 36/f014.
(XI.06.) önkoľmányzati ľendelet 7' mellékletének 1.4.5' pontján alapul.

Fentieka|apjźtnkéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft' kérelmére - a Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt. megbízása alapján - a 49/2016. (I.25.) számú határozatában, a Budapest VIII.
kerület Csobánc utca (hľsz.: 35910), Kźůvária téľ (hĺsz.: 3586513) és Szeszgyár utca (hĺsz.:
359fI) k<jzötti szakaszźn csatornarekonstľukció kozterĺileti munkáihoz adott tulajdonosi hoz-
zájź,ľu|ását - 2018. máľcius fü-igtartő éłwényességge|_vtitozat|antarta|ommal meghosz.
szabbítja,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . mźrcius f0

2. a Budapest Kĺjzút zrt. źL|ta|tetvezeÍt Budapest VIII. kerület,Kźivária tér Baľoss utca _ Cso-
bánc utca közötti szakasz útfelújításával kapcsolatban' mindkét munkálattal éľintett területek
vonatkozásában kivitelezői (Főváľosi Csatońázási Mĺĺvek Zrt' és Budapest Közut Zrt. ĺJtfe|.
újítási osztźůy között) egyeztetést ír elő.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 ' március 20'

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodttsi Ügyosztály
A lakosság széles koľét éľintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2017 . március 14.
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Tárgy: Budapest VIil. Csobánc utcai (Diószegi út és Szeszgyláĺ utca között) csatoĺnaľekons*kció kiviteli

tervą engedéiyek korszeriĺsítése (Tsz: 1388)

Tláĺgý csatornarekonsťrukciós munkát az FCSM Zľt-vęl kötdtt kerefinegríllapodĺĺsos tervezési szerződés
keretében a K-K Kft. készítette el (Tsz': 1355).

A teryęket korábban onöknek hozzájaĺulás Ljađá.sfua megkiildtiit mely ďapjan tulajđonosi
hozzájĺárulásukat 76-58/f016. ikt. szĺĺmon 2016. jaĺuat 27-énkiađták. melynek máso]atát leveliin]ůöz
meliékeltĺik.
Mivel a kivitelezési munká]atok várhatóan 2017. źĺpnlísában kęzdődnek meg, ezért kérjiik, hogy a 2017.
január 27-ig érvényes bozzájźrulásllkat megirosszabbítani szíveskedjenek' Tájékoztatasul közöljiik, hogy
az engedélyezett miiszaki megoldás nem változott.
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