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ELiTERJESZTES

a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság f013.02.04-i iilésére

Tárgyz Tulajdonosihozzájárulás a Mobilterv 2000 Kft. ľészéľe a Corvin negyed 11A. tömb (Budapest
VIII. Práter u.25-f7.) alatti kapubehajtó építéséhez

Eloterjesztő: Sziĺcs Tamás ugyosztá\yvezető
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet tlírgyalni.
A döntés e l fo gadásáh oz egy szer u szav azaltöbbs é g s züks é ge s.
Melléklet: 3 db

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Az Mobilteľv 2000 Kft (a tervező Gyarmati Ambrus tervdokumentációja alapján) kérelmet nyújtott be a
Corvin negyed 11A. tömb ( Budapest VIII. Práter u' 25.27). ktsz.:36349/4 alatti kapubehajtó épitéséhez
sziikséges tulajdonosi hozńjźlru|ás megszeľzésének érdekében. (1. számú metléklet)

Előzmény
A Corvin negyed 1 1A. tömb (Budapest VIII. Práter u. 25.27). szaná|ás utáđ telek jelenleg még beépítetlen.
A kérelem azidetervezeťt épület (többemeletes társashiáz) mé|ygarázs közterületi csatlakozásának kiépítésé-
hez sztikséges.
Tervezett á|lapot
A tervleírás a|apján a Budapest VIII. Práteľ f5-f7. szím előtti járdaszakasz (hľsz.: 36|00lf) mintegy 63m2
burkolatát bontanák meg, ott aho| az ingatlan kĺjzterületi csatlakozása (garázs be- és kihajtója) megépül. Itt a
jáľdatest teherbírĺísát megnövelve az eredeti járdaszinttel źIzonosan fektetett beton térburkoló kő burkolat
épĹil döntött szegélyekke| aziftpźiya szinthez lejtetve. (2. és 3. számű mel|ék|et)

A közúti közlekedésrol szóló 1988. évi I. törvény 36. $ (l) bekezdése a|apjánakozilt felbontásáhozaköztlt
kezelőjének ahozzájźtru|ása szükséges, mely hozzÍtjárulásban a kezelő feltételeket írhat elo.

Tek-intettel arra, hogy köznű bźůózat rekonstrukciőjához szükséges a tulajdonosihozzájéru|ás megadása, a
az U gy osztáĺly nem j avasolja további feltételek e|őirásźú,.

A Budapest Józsefuáľosi onkormányz at vagyonáről, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szer-
vek beszeľzési eljárásának szabályairól szóló 66lf0|2. (xII. l2.) önkormányzati rendelet 17. s (1) bekezdés
e) pontja szennt a jognyilatkozaÍ'megfétele a Bizottság hatásköľébetartozik'
Fentiek a|apjźtnkérem a Tisaelt Bizottság döntését.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy a Gyarmati Ambrus á|talÍervezett, Corvin ne-
gyed 1 1A. tömb (Budapest VIII. Pľáter u. f5-27.) alatti kapubehajtó építése tervezett munkálatok megvalósĹ
tásźhoz szükséges tulajdonosi _ hozzÍtjáru|ását megadja a következo feltételekkel :



tr

2
Ügyiratszám 16-16845/20If.
Kérelmező: Mobilterv 2000 Kft. tervező Gyarmati Ambrus
Helyszínek: Budapest VIII. Práter v f5-f7 . szám a|atti éptilet előtt található köZut járda-szakasza, rrsz.:

3 6100 lf , burkolatbontással éľintett'

Tárgy: Corvin negyed 11A. tĺjmb (Budapest VIII. Pľáter u. f5-f7.) alatti kapubehajtó

Helyreállítasi kötelezettség:
- a buľkolatbontással be- és kihajtószelvényben éľintett helyi közut fiárdaszakasz) teljes széIességben töľ-
ténő helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülo útvonalat jól |áthatőan je|zik,
- Az elbontásľa keľĺilt kőzúfttartozék polleľek (parkolás-gátló oszlopok) továbbhasználható (újľa be-
építhető) állapotban ttirténő átadása a JőzseÍváľosi Városüzeme|tetési Szolgá|at ľészéľe,
- valamennyi burkolatbontas helyszínén a helyreállítási kötelezettségteljes szélességben megloľténik,
- j ól láthatóan tájékoztatják az tfthaszná|ókat a burkolatbontás váľható idótartamźről',
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történo be|yreá|Iítasára,
- aberlháző és kivitelezo közösen 5 év garanciátvźlllla| a helyreállított burkolatért.

Helyszíni szakfelügyelet:
- Az engedéIyes a kivite|ezés érintet érintett közműtulajosoktól (kozmuszolgáltatóktól), azok eseti

eloírrásai a|apján helyszíni szakfelügyelet kéľ.

Felelos: polgármester
Határidő: 2013. február 4.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység..Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály Létesít-
ményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata aközzététe| módjáľa (megfelelő a|źŕrilzandő!): indo-
kolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. január 28.
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Szúcs Tamás
ügyosztályvezető .,
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wB"-:-jijägtľĐ , MEHNOKI SZOLGALTATO KFI.
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Mellékeĺten megktilđjtik táĺgý munka _ Pedrano-CRD Kivitelező Kft. megbízásából készítętt
- dokumentáciőjźt' 2 pld.-ban a vonatkoző tulajdonosi és közutkezelői engedélytik szíves
megadása céljából.

Tő:gy. Budapest, YfiI. Coľvin ne5led 113A tłimb kapubehajtó/ kiviteli teĺve

Budapest. 2012-12-14

Levélcĺm:

kođa:

1 1 í2, Budapest, Zőiyomi Ú't 44l a
'í052. Budąoesi, Régiposta u. 5.

Tei/Fax 3199 627

Te!:266 0850. Fax: 328 05C5

ema!i: mń!ĺterv@ t+n|ine.hu

+mail: mcbilĘ@ t-on|ine.hu
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MoBILTERV 2000 MÉRNÖIfi szotcÁtTÁ.Tl KFT.

1112 Budapest, Zólyomi íŁ 44/a

PEDRANO CRD Kivitelezo Kft.
@gbđe Corvin Sétány 1'L3/^ törnb

behajtójának terve
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