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Melléklet: -

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
fedezetet biztosított a Budapest VIII. kerületben járdaszakaszok és útszegélyek felújítási munká-
inak elvégzésére. 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsága a 11/2018. (1.15.) számú határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy a feladat 
teljes körű lebonyolításával megbízza és meghatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt.-t. 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által lefolytatott beszerzési eljárás keretében kiválasz-
tott kivitelező cég (GÉP-LIGET Építőipari Kft.; cégjegyzékszám: 13 09 109815; székhely: 2330 
Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) a - vállalkozási szerződés szerint - az alábbi helyszíneken 
végez járdaszakasz és útszegély felújítást: 

Sor-
szám Helyszín Tervezett szakasz / terület 

1. Bacsó Béla utca 2. szám 14* 1,3 m 
2. Bacsó Béla utca 6 - 1 4 . szám között 83 * 1,3 m 
3. Bezerédj utca 13. szám 1,5 * 0,5 m 
4. Bezerédj utca 4 - 6 szám között 5,0 * 2,0 m 
5. Fecske utca 8. szám 1,0* 1,0 m 
6. Fecske utca 24. szám 80,0 * 0,4 m 
7. Német utca 35. szám 4,0 * 2,0 m 
8. Nap utca 41. szám sarok 5,0 * 3,0 m 
9. Víg utca 30. szám 3 ,0* 1,5 m 
10. Luther utca 11,0* 5,8 m 
11. Leonardo da Vinci utca 2/b. szám 3 ,0* 1,0 m 
12. Visi Imre utca 11. szám 12,0 * 0,5 m 
13. Szigetvári utca 4. szám 6,0 * 0,5 m 
14. Stróbl Alajos utca 16. szám 28,0* 1,2 m 
15. József utca 10. szám 15,0* 1,5 m 



A fenti helyszíneken a meglévő burkolatok felbontása és az alépítmény helyreállítása, javítása 
történik. Az alépítmény helyreállítása után a járdaszakaszok öntött aszfalttal történő burkolása, 
illetve ehhez kapcsolódóan ahol indokolt a régi útszegélyek bontása és újrarakása a feladat. 

A felújítás során nincs szükség közművezetékek védelembe helyezésére, kiváltására, az érintett 
közműaknákat és szerelvényeket a közműkezelő előírásai szerint szintbe helyezik. 

A felújítással érintett járdaszakaszok a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormány-
zat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában állnak, így a közterületi munka megkezdésé-
hez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása. 

II. A beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A kivitelezések közterületi munkálatainak megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat 
hozzájárulása. 

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

I. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a tulajdonosi hozzájárulását adja 
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére, a Budapest VIII. kerület alábbi helyszínein 
járdaszakaszok és útszegélyek felújításának elvégzésére: 

Sor-
szám Helyszín Tervezett szakasz / terület 

1. Bacsó Béla utca 2. szám 14* 1,3 m 
2. Bacsó Béla utca 6 - 14. szám között 83 * 1,3 m 
3. Bezerédj utca 13. szám 1,5 * 0,5 m 
4. Bezerédj utca 4 - 6 . szám között 5,0 * 2,0 m 
5. Fecske utca 8. szám 1,0* 1,0 m 
6. Fecske utca 24. szám 80,0 * 0,4 m 
7. Német utca 35. szám 4,0 * 2,0 m 
8. Nap utca 41. szám sarok 5,0 * 3,0 m 
9. Víg utca 30. szám 3 ,0* 1,5 m 
10. Luther utca 11,0* 5,8 m 
11. Leonardo da Vinci utca 2/b. szám 3,0* 1,0 m 
12. Visi Imre utca 11. szám 12,0* 0,5 m 
13. Szigetvári utca 4. szám 6,0 * 0,5 m 
14. Stróbl Alajos utca 16. szám 28,0* 1,2 m 
15. József utca 10. szám 15,0 * 1,5 m 

A Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót nem mentesíti a felújításhoz szükséges egyéb 
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 



b. a tulajdonosi hozzájárulás a fenti helyszínek munkálatokkal érintett területére terjed ki, 

c. a kivitelezőnek a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonat-
kozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iro-
dájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a kivitelezőt a felújítások megfelelő minőségben történő elvégzésére, melyre a 
kivitelező 5 év garanciát/szavatosságot vállal, 

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. április 16. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018. április 11. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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