
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Varosuzemeltetesi Bizottsaga
Eloterjeszto: Gazdalkodasi Ugyosztaly . J. •...sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
kerulet, Golgota ter - 38812 hrsz. - alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezesehez.

Eloterjeszto: Borbas Gabriella Gazdalkodasi Ugyosztalyvezeto
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo tigyintezo
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges
Melleklet:
1 .sz. melleklet, kerelem
2.s z. melleklet, helyszinrajz
3.s z. melleklet, latvanykep

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Alza.hu Kft. (1134 Budapest, Robert Karoly krt. 54-58.; adoszam: 25745849-2-41) iigyfel 
kerelmezte a Budapest VIII. kerulet, Golgota ter - 38812 hrsz. - alatti ingatlanon, a MOL 
Nyrt. berleteben levo uzemanyagtolto-allomason csomagatvevo automata elhelyezeset.
A csomagautomata merete 4,52 meter hosszu, 0,62 meter szeles es 2,48 meter magas, fem- 
szerkezet. Az elhelyezesre tervezett automata kiilso megjelenese azonos a mellekelt latvany- 
terwel.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal foepitesze a 26/742- 
2/2021. iktatoszamu hatarozataval, telepiileskepi bejelentesi eljarasban a Budapest VIII. kerii- 
let, Golgota ter - 38812 hrsz. - alatti ingatlanon levo uzemanyagtolto-allomason csomagatve
vo automata elhelyezeset, megjelolt epitesi tevekenyseg vegzeset tudomasul vette. (1. sz. mel
leklet, 2. sz. melleklet es 3. sz. melleklet)
A Golgota ter (hrsz.:38812) az Onkormanyzat tulajdonaban all, fgy a kozteriileti munkak 
elvegzesehez sziikseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.
II. A beterjesztes indoka

Az eldterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskore.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteriileti meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
A ttulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erinto penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
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Az onkormanyzat hataskdre a kozuti kozlekedesrol szolo 1988.evi I. torveny 46. § (1) a) pont
jan, tovabba a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 
107. §, valamint a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulaj- 
donosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) szamu rendelete (a tovabbiakban: Va- 
gyonrendelet) 15. § (1) bekezdesen alapul.
A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskdre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. Pontjan alapul.
Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet Varosuzemeltetesi 
Bizottsaganak a........ /2021.(XI1.15.) szamu hatarozata
Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Golgota ter - 38812 hrsz. - szam alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezesehez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
az Alza.hu Kft. (1134 Budapest, Robert Karoly ugyfel kerelme alapjan a Budapest VIII. kerii- 
let, Golgota ter - 38812 hrsz. - alatti ingatlanon, a MOL Nyrt. berleteben levo iizemanyagtol- 
td-allomason csomagatvevo automata elhelyezesere.

A csomagautomata merete 4,52 meter hosszu, 0,62 meter szeles es 2,48 meter magas, fem- 
szerkezet. Az elhelyezesre tervezett automata kiilsd megjelenese azonos a mellekelten csatolt 
latvanyterwel.
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal foepitesze a 26/742- 
2/2021. iktatoszamu hatarozataval, telepuleskepi bejelentesi eljarasban a Budapest VIII. keru- 
let, Golgota ter - 38812 hrsz. - alatti ingatlanon levo uzemanyagtolto-allomason csomagatve- 
vd automata elhelyezeset, a megjelolt epitesi tevekenyseg vegzeset tudomasul vette.

A munkalatokhoz tortenb hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Golgota ter (38812 hrsz.) szam 
alatti ingatlanon a csomagautomata az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez sziik- 
seges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

• a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi kozterule- 
tek munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki:

• Budapest VIII. keriilet Golgota ter (hrsz. 38812)

• az epittetdnek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a mel- 
lekelt nyomtatvany adattartalma szerint a sziikseges mellekletek csatolasaval elbzete- 
sen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

• a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valosuljon meg, a megfeleld reteg- 
renddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni kell. 
A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell festeni, a 
szabvanyoknak megfelelben,
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• kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfeleld helyreallitasara, melyre a 
beruhazd/kivitelezo 5 ev garanciat vallal.

• az engedelyes kbteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterol a kozteriilet tulajdonosat 
frasban ertesiteni,

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 

nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. december 6.

Borbas Gabriella

Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan O- \
PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL I NEM IGENY^L, IGAZOLAS:
Jogi Kontroll: dr. Urban Kristof
EllenoriIzte- r

dr.VOROS
Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta:

dr. Sajtos Csilla
UIEGYZO

Camara-Bereczki Ferenc Miklos S. tc. 
A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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CEGNEV: MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. DATUM: 2021.11.15

NEM TERMESZETES SZEM^LY AD6SZAMA: 25422665-4-43 HIVATKOZASI SZAM:

AZONOSIT6 SZAM: EPAPIR-JS_0018_31_17652_20211115_140509

CimzeU

HIVATAL NEV Budapest FovarosVIll. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat

TARGY: tulajdonosi hozzajarulas kerelem - Budapest, Golgota ter

Tisztelt Urban Istvan Ur!

A mellekelt dokumentumok alapjan szeretnenk kerni a tulajdonosi hozzajarulasukat.

Koszonettel
MOLNyrt.

e-jogseged Technikai kapcsolat -> support@e-cegkapu.hu i +36-1-550-7810

mailto:support@e-cegkapu.hu
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