
Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuáľos onkoľmányzat Képviselő-testületének
Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága

Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Ę .I'.sz.napirend

ELŐTERJEsZTÉs

a Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság 2013. 05. 21.i üléséľe

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáłrllás, a Budapest VIII. Magdolna u. (Kaľácsony Sándoľ u. - Dobozi u.)
v ínł ezeték felúj ítá s közte ľii leti m u n lĺ{ ih oz

Előterjesĺő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és tizemeltetési ügyosztályvezeto
Készítette: Mihók Lász|ő
A napiľendet nyilvánosan lehet tárgyalni.
A döntés e lfo gadás áh oz egy szeru szav azattöbbs é g s zĺiksé ges.
Melléklet:3 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Pest.Teľv Kft (teľvező Grob János tervdokumentációja alapján) kérelmet nyujtott be a Bp. VIII. Mag-
dolna u. (Kaľácsony Sándoľ u. - Dobozi u.) vizvezeték felújítás közterĹileti munkáihoz szükséges tulajdono-
si hozzźĄánl|ás megszerzésének érdekében. (1. számú me|léklet)

Előzmény
A Budapest VIII. kerület Teleki téri piac kömyezetéhez kapcsolódó útépítések megkezdése e\őtt az éľintett
területen a v ízny omő v ezetéket cserélni kell.

Teľvezett á|lapot
A tervleíľiás alapjánaMagdolna u.32-46. számokelőtti (hľsz.: 35396)aszfa|t,űtpá|ya(ésaz ingatlanonkénti
bek<jtések jáľda) szakaszźń felbontva a meglévő DN 125 öv. nyomócsövet, Dl60 I{PE vímezetékľe cseré-
lik. Az aszfaltfeliileteket mintegy f78 mZ-en bontanák meg (2. és 3 számú melléklet).

A közúti ktjzlekedésről szóló l988. évi I. törvény 36. $ (l) bekezdése a|apjánaközűt felbontĺásáhozakoztlt
kezelőjének ahozzájáru|ása szĺikséges, mely hozzźljárúásban a kezelő feltételeket írhat elő.

Tekintettel aľľa, hogy közmű hźiőzat rekonstrukciőjźthoz szükséges a tulajdonosihonźĄáru|ás megadása, a
Yagyongazńálkodási és Üzęmeltetési Ügyosztály nem javasolja további feltételek előírrását.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonttól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásríľól szó-
|ő 66lf0|f ' (xII. 13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontja szerint a jognyilatkozatmeg!éte|e
a Bizottság haüísköľébe tartozik' Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottság döntését.

Hatáłrozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság úgy donĹ, hogy a Gľőb János áItal tervezett' a Budapest VIII.

Magdolná u (Karácsony Sándoiu.- Dobozi u') vizvezeték felújítás közterületi munkáinak megvalósításához

szükséges tulajdonosi _ hozzźtjáru|ását megadja a következő feltételekkel:

,ťjgyiratszám: 
16-677 lfOI3.

Kéľelmezo: Pest-Terv Kft. tervező Gľob János



L

Helyszínek: Budapest VIII. keriilet Magdolna u. 3f-46. előtt található (hľsz.: 35396) iltpá|ya és jźtrdasza-

kasza, bontással éľintett.

Tárgy: Tulajdonosi hozzÍtjétru|ás a Budapest MII. Magdolna u. (Karácsony Sándoľ u. - Dobozi u.)
vízvezeték felújítás közterületi munkáihoz

Helyreállítrási kotelezettség:
- a burkolatbontĺĺssal érintett helyi közút sávos, jźrdaszakaszźtnak teljes szélességben tĺjľténő helyreállításą
- a burkolatbontiís helyszínét elkeriilő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól láthatóan tájékoztatjźlkazilthaszntůókat a burkolatbontĺás várható idótartamárő|,
- kötelezi akivite|ezót a burkolat megfelelo minőségben történő he|yreá||ításźlra,
- abenlhźnő és kivitelezo közösen 5 év garanciátvá||a| a helvreállított buľkolatért'

Egyéb kötelezettség:
- a kivitelezo, akozműtulajdonosok eseti előírásai a|apján helyszíni szakfeltigyeletet kér.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I3. május 2I.

A dĺjntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesíĺ
ményüzemeltetési Iľoda
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjára (megfelelő a|áhűzandő!): indo-
kolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. május 13.

Szúcs Tamás
ugyosztáiyvezető

rÉszÍľpľrp: VacyoxcazDÁLKoDÁsl És ÜzpIrmI-rBTÉsI ÜGYoszrÁl-y LÉrpsÍrvĺÉmjzpMELTETÉSI Inooe

LpÍRra: MnTr LÄszĺo L-
PÉNzÜcvlFEDEZETETIGÉNYEĹAIEM]GEI.I.EL, IGAZoLÁs: 2-r-...ł

JoGIKoNTRoLL: "ąr 
-

EI-I-pNonrzrp:"*""ł" ŕ,! ,. ł.ď
,{ĺ ŕffWl/ ŕuW
l'/ _ ű* ,4m ruĺi ĺ ą" |]R. MESZÁR ERIKÁ /N-lp.cvzo 

/

*/

spľBRJEszľÉsRE ALKALMAS r

/'.\. \ ĺ\( ł^t'łĄ\
RlvÁľEDtNA \

lpcvzo

JOVAHAGYTA:

eVÁnoscazoÁlr



?ĺ;ł,ź> LÁ

PEST.MRY
Miiszaki T'er"gező és l{ivÍtetező Klft.
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Bp. YítrI. kerĺilet Józsefuáľosi onkoľnányzat
Polgáľnnesteń Hivatďa'
Gazdálkodási ťIryoszĺńły

Budapest JĺíasefuÁłosi {lrtoi.5:ffi'.ľ.ľii*-aÝtľĺ Elvgŕa]s

Baross u 63-67. Í-;-:--..:----..--''---...-.-.'---'::Ł\ti,i---.-
1082 lĺÍAčzíivtíji,i ̂'ýi. 
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Taĺw:BUDAPEST'vlu.MAGDoLNAUTCA(Kaľács"",..au;:=*#:ł*:*śii . o ]

DN 125 öv.víałezetékfelújítás D1ó0 KPE vízvezetékre kĺviteli teľv

Tisztelt Cím!

Cégĺĺnk készítette a Fővíľosi Yízn,JvekZĺt.megbĺzźsźhő|targyí munkakivite|i teĺTeit.

K€rjlik' hory a mellékelt teĺvdokumentáció alapján tutajdonosi hozájárulásukat megadni
szíveskedjenek.

Budapest, 2013. április 1 1.

Mellékleü 1 plđ. tervđokumę,ntríció

,1 sz. *n- ĺĺ. Ĺ !*-*P: .
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Tervszám: KT-14/13
Kerjüt hivatkozzon tęľvszámunkra!

fejed'elem rĹtja 68; telefon: (1) 453-0&95 fa* (1) 453-08-94
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