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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bĺzottság!

Előzmény

20|0. május l-től 2010. július 30-ig, majd 2010. augusztus l-től 2010. októbęr 30-ig a
Józsefuarosi Oĺlkotmźnyzat Varostizemeltetési, Közbizonsági és K<!ľnyezetvédelmi
Bizottsága köZteľület hasznźt|atí hozzźĄarulást adott ki (tigyiľatszźtm: 16-56512010) építési
munkateľület célú hasznźlatra a Szentkiľá|yi 4.Ingatlanforgalmaző Kft. részére a VIII. kerület
Szentkirályi u. 4. sz. (hľsz.: 36510) előtti közterĹiletre. A Józsefuiíľosi Köztertilet-felügyelet
tészére az ĺj;gyosńály ktizertilet-hasznźiati hozzajarulásról sző|ő határozatot. A Kĺizteľület-
felügyelet 2010. októbeľ 30-a után észlelte a jogellenes köĺeľület-haszná|atot azonban nem
intézkedett, tekintette| ana, hogy az építkezési terĹileten többszĺiri ellenőrzésfü során senki
sem taľtózkodott. Ismęretlen tettes ellen több alkalomma| a szabáIysértési hatóság tĺibb
alkalommal felj elentést tettek.

Budapest Fővaľos X. keľület Kőbarlyai onkormányzat Polgármesteri Hivatala ÉpítésĹigyi és
Kömyezetvédelmi Főosztály Epítéshatósági osztá|ya20|0. november 2-i,w|33ĺ|6l20l0lilI.
sz. végzéséve| azonna|i hatá|Iya| megtiltotta az építéshatósági engedélyhez kötött építési
munkfü végzését.

A Szentkirályi 4. Ingatlanfoľgalmazó Kft. 201l. május 9. őta felszźtmolrźts alatt áll és 2010.
októbeľ 31. óta jogellenesen foglalja a VIII. keľĺilet Szentkirályi u. 4. sz. előtti közteľületet.
A je|zett kĺizteľületen a jfudaszakasz teljes szélességében lezáľásra keľĹilt, gyalogos
közlekedésre nem haszná|ható. Emellett mintegy 45 m"-nyi jardaszakaszon sérült, hiányzik az
aszfaltbuľkolat.
Az építés felftiggesztése óta több lakossági panasz is érkezett az onkormányzat felé, melyben
a lakosság kéri a fennálló helyzetmegnyugtató rendezését.

A Vagyongazdźikodási és Üzemeltetési Ügyosĺály 20t3. januĺĺľ 10-én helyszíni bejrĺľást
taľtott, melyen rogzítetĺe a jelenlegi helyzetet. A vźzlatos helyszínľaj z és a helyszínen
készitęÍt fényképfelvételek az e|óteqesztés 1. szźĺrÍl mellékletét képezik. A Józsefuarosi
Viáľosüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JVSZ) 2013. januar lO-én ke|t ajźn|atábart
bruttó 240.399,- Ft-ľa becsülte a kĺiztertilet helyľeállítási k<iltségeit, mely 2. szźlmű melléklet.
Ezen kĺĺltséghezjrĺľul még azlrtcźra kihelyezett elektľomos szekľény lęszerelésének költsége,
mely tevékenységhez a WSZ-nek _megfelelő végzettségiĺ szakember híján- az ElekÍľomos
Mtivek szakembereit kell igénybe vennie. Ezen munkálatok kclltsége jelenleg nem ismeľt az
ELMÚ helyszíni felméľése utan válik ismertté.



20t3. februĺĺľ 6-án a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály felszólította a
Szentkirályi 4. Ingatlanfotga|mazó Kft-t felszámoló ETALON-SOLVENT Felszámoló és
Vagyonkezelő Kft-t, hogy kérdéses közteľĹilet fiéĺdaszakasz) jogellenes hasznźĺIatźú a
felszólítás kézhęzvételétől szĺmított 8 napon belül szüntesse meg és a közeľület eredeti
á|Iapotat állítsa helyre (3. számú melléklet).

Az ETALON-SOLVENT Felszĺĺmoló és Vagyonkezelő Kft. 2013. marcius 4-i
válaszlevelében, mely az előterjesztés mellékletét képezi arról tájékoztatta az
önkoľmanyzatot, hogy elfogadja, hogy az onkormźnyzat a köZteľĹilet eredeti źillapotźú a
Szentkirályi 4. Ingatlaĺforga|mazó Kft. kĺĺltségéľe helyreállítsa. Tekintette| arra, hogy a
felmeľülő költségek fedezéséľe a Szentkiľályi 4. Ingatlanforgalmazó Kft. fedezettel nem
rendelkezik, a helyreállítási munkak költségét az onkoľmźnyzat,,A'' kategóriás hitęlezői
igényként bejelentheti a felszámoló felé (4. számű melléklet).

A fentiek alapján és a közteľĹilet rendje, rendeltetésszeľÍĺ hasznáIata súlyos séľelmének
elhárítása érdekében javaslom a Tisztelt Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság szźtmáĺa,
hogy a közteľület eredeti áIlapotát azoĺlna|i hatállyal állítassa helyľe a JVSZ-el.

A helyreállítás kiiltség a 80l03 cím dologi e|óirźnyzatteľhére biztosított.

A közterĹilet-használati hozzájáruIás JVSZ részéte töľténő kiadása ügyében a Józsefulárosi
onkormanyzat tliajđonában lévő kĺizteriiletek hasznáIatźrő| és használatának rendjéről szóló
2412009. (V.21.) önkormányzati ľendelet 3. $ (3) bekezdésę éľtelmében a polgármesteľ dĺjnt.

A Bizottság hatáskore a rendelet 3. $ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Kéľemaza|źbbihatáĺozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry diint' hory

1. felkéri a Jőzsefvátosi Városiizemeltetési Szolgálatot, hogy a VIII. kerület Szentkirályi u.
4. sz. ę|őttiközteľĹilet eredeti áI|apotatazoma|ihatá|Iyal állítsa helyre.

f. a helyreállitáshoz szfüséges bruttó 240.399,- Ft összeg a 80103 cím dologi e|oirényzat
terhéľe biztosított.

Felelős: 1. pont esetében JVSZ, 2. pont esetében polgáľmester
Hatźľndő 1. pont esetében 20|3. maľcius 29.,2. pont esetében2013. mlĺrcius 21.

A döntés végrehajtásźft végző szewezeti egység: Józsefuaľosi Vĺĺľostizemeltetési Szolgá|at,
Pénztigyi IJgyosná|y, Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési |Jgyosztá|y,
LétesítménvĹŁemeltetési Iroda

Budapest, 2013. március 21.

képviselő
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Tisztelt Ügyosztályv ezető IJ r!

A Szentkiľályi utca 4 sztm eiőtti járđaszakaszon található szęmétmennyiség kb. egy

4m3.es konténernyi.
A szęmét elszáltításanak a költsége az FKF ajánlata alapjźn 5,636 Ft+ÁFA/m3, ami
összesen 22.544,.Fĺ+A$'A, ami bruttó 28"631,-Ft.
A szęmét felszedését és ęlszálĹítását 3 ffi 3 óľai munkávat hajt1a végľe, melynek
költsége az a|źbbi:

- 3 fő takarító óľabéľe 690,-Ft, 3 órź.ľaL számo|va za7a,-Ft a munkáltatói

köitségekkei teľhelt bér összesen: 7787,.Ft.
A kerítés bontása 3 embeľnęk kb. 3 &źnyi mlnkájat. vęszi igénybe, ĺnelynek kdłtsége

az alábbi:
- l fő csopoľťvezető óľabére 1610,.Ft, 3 őrával számolva 4830,.Ft a

munkáltatói koltségekkel terhelt béĺ összęsen 6135'-FĹ
- f fó rakođó óľabérę 875,5-Ftlfő, ami Összesen i751,-Ft, 3 őrźxal számolva

5253,-Ft a munkáltatói koltségekkelteľhelt béĺ összesen 6671'-Ft.
A járda aszťaĘtozźĺsa 45m2-a MAESTRO Úľ m. anjan\ata a|apjan- az anyagktiltség
1 3 5 .OCI O..ft +ÁFA, azaz btultő 1 7 1..450..Ft.

Az aszfa|tozás munkađija az aLźhbi:
- 1 fő gépjármiivezető őrabére 1a21,5,-Ft' 3 őrtĺva| számolva 3a64,5,.Ft a

munkáltatói költsé gekkel terhęlt bér ös szesen 3 892'-Ft.
- 2 fo karbantaľťó órabéľe 1035,-Ft/fó, ami összęsęn 2Đ70'.Ft, 3 ótźĺvaŁ

sztĺmolva 621Ü..Ft a rrrrrnkáltatói költséEekkelteľheit bér ö,sszesęn1781"-Ft.



-2-

A szenrétszáLIítasához, és az aszfaltazźĺshoz rendelt gépjáľmtivek iizemanyag költségei
. avźrhatő kilométert szárĺiwa- 18 km.revonatkazóan 78E4,-Ft.
Amartizźtciós költség 18 km.ľe 9,.Ft/km-ei szárnolva tlsszęsen 162'.Ft'

A Szentkirályi utca 4 szŕlm előtti jfudaszakaszon taltůhatő szemétmennyiség
e lszállítása, valamint a jár đa felúj ításanak költs ége :

Szęmétszállítás díja:

Anyagkĺiitség:
Munkadíj:
t'i ' ..í]uzeÍnanyag KotTseg:

lV[ĺnđłisszesen:

f8.63r,-Ft
171.450,-Ft
32.272,-Ft
8.046,-Fr

240.399,-Fr

A kerítés bontásakot az utcáta kiheĺyezett elektromos szekrény hálőzatról töľfénő
lekötése szbkségszeru, azonban ennęk végľehajtását feltétęleziretőęn csak a birtokon
beltil lehetséges. Az ęzzę1 járć: költségek Íigyelembe vétele is sziikséges tekintettel
arľa, hogy aIYSZ ilyen irányű szakemberľel nem ľendelkezik.

Buđapest, 20L3.januar 10.

Tisztelettel:
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Szentkĺľályĺ 4. Ingatlanfoľgalmazó Kft.
,,felszámolás a|att,,

Kecskemét
Kőhíđ u.f8,3. em. 1.

ó000

TáľgY: Felhívás jogellenes közterĺilet hasznáIat'
helvľęáliÍtásáľa

Il<tató szźlm: t 6. 4 6 l f0 I 3

ĺJ gyintező : Gaal Kri szti ĺán

Telefon: 459-2594
Fax:333-1765
e-mai 1 : gaa|k@j azsefu aľo s.hu

megsziĺntetéséľe és eľedeti allapot

Tisztelt Szűcs Tímea!

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefizaľosi onkormányzat, mint fulajdonos megbizásáből a
főváľosi közteľtiletek haszná|atáró| és a kiizteľťiletek rendjéľől sző\ő 59ĺt995 Cx. 20.)
számtú Főv. Kgy. rendelet 15. s (1) bekezdése alapjan felszólítom ont, mint a Szentkirályĺ
4. Ingatlanfoľgalmazó Kft.t fęlszĺímoló ETALON-SOLVENT Felszrímoló és Vagyonkezelő
Kft' képviselőjét, hogy a Budapest, VIII. kęrĹilet Szentkirálý utca 4. sz. (ľrsz.: 36510) előtti
közteriilet (1árđaszakasz) jogellenęshaszná|atěŃ a felszólítĺĺs kézhęnlételétől szź!ffiított 8 napon
beltil szĹintesse meg és a közteriilet eredeti á|Iapatźtt. állítsa helyľe.

Amennýben felszólításunknak nem tesz eleget és a jeLzetr. közteľĹilet (aľdaszakasz)
jogelłenes hasnń|atát a felszólítas kézhęzvételétől számított 8 napon beliil nem sztinteti meg
és a kozteľület eredeti áIlapotat nem állítja helyre, tĘy a Józsęfuarosi onkoľményzat, a
kozteľĹilet tulajdonosaként a Szentkiľálý 4. Ingatlanforga7mazó Kft. kĺlltségére foeia
elvégeztetni.

A SzentkiráLyi 4' Ingatlanforgalmazó Kft. 2010. októbeľ 30-ig rendelkezett közteľĹilet
foglaiási hozzájaru\ássď (tigylratszźlm: 16-565/212010) a fent említett teľĹilet építési célú
hasnń|atźłlaz. AhozzĄarulźts hataľidejének lejáľta őtatĺi közteľĹilet hasznőÄati kérelmet nem
nyijtott be, azonban a közteľiilętet továbbľa is _jogellenesen- foglaIja.

A Budapest, VHI. kerĹilet Szentkiľĺílyi utca 4. sz. előtti közterĹilettel kapcsolatos műszaki
kérđésekben tigyfélfogadási időben Lenđvay Józseftől, tigrÍéł&ge*ĺsí időn kíviil a 459-2278-
as tel efonszámon, Y aw a lenđv a|j @jozs ęfu aľos. hu

Budapest, 20i3. február 06. Ĺďffi'*! M&#ä.W
Ę;sams.

* I 082 Budapest, Baross u. 63-67 . ( 459-2 1 00
www jozsefvaros.hu
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táľgy: Tájékoztatás

Tlsztelt Címl

A Bács.Kiskun Megyeĺ Bíľóság Fpk.o3-11-ooa2t6lŻ. számú végzésével elrenđe|te a
Szentkínályi 4 Ingatlanfoľgalmazô l1lt.,,fa' {60o0 Kecskemét, Kőhíd u' 28.) felszámolását.
A felszáanolás kezdó idópontja: 20ĹĹ. május 9.
Tájékoztatom, hory a kijeIölt felszámoló szervezet az ETALON soI'vENT Felszánoló és
Vagyonkezelő Kft., a felszámoló Sziics Tírnea.

Hivatkozássď a 2Q13. február 6-án ke1t, .16-46l2ol3. iktatoszámú megkeresésre,
tájékoztatjuk a Tisźie]ľönköŕmänýŹätot-hős'ęiśżámoio elfogadja, hory a közterület eređeti
állapotát a Tisztelt tnkoľmányzat a társaság koltségére helyreállíttu.ssá. Tekintette1 azonban
arra, hory a felmerulő költségek fedezésére a táľsaság íedezettel nem rendelkezik, kérjuk
onöket, hory a munkák eivégeztetésének koltségeit "A" kategoriás hitelezói ígényként a
felszámoIóhoz bej elenteni szíveskedj enek.

Egruttmriköđésůket köszönjük!

Budapest, zarc. márcíus 4.
Tisztelettel:

/
#a,ďĺ

Szíĺcś Tímea
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