
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetés i Ügyosaály
napirend

ELiTERJESZTES

aYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsáłg2Ol3. 06. 10-i üléséľe

Táľgy: Tulajdonosihozzájárulás, a Budapest VIII. Százados út (Keľepesi út - Sziirény u-i szakasz),
valamint a Budapest VIII. Sziiľény u. (Százados út - Hungáľia kľt. köztitt) útfelújítás közteľületi
munlĺĺihoz.

Előteľjesztő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és ĺizemeltetési ügyosztályvezeto
Készítette: Mihók LászIő
A napirendet nyilvánosan lehet táľgyalni.
A dontés elfogadásáh oz egyszeru szavazatíobbség szükséges.
Melléklet:3 db

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Via F'utuľaKft (a tervező Lantai Gyula tervdokumentáciőja alapján) kéľelmet nffitott be, a Budapest
YIII. Százađos út (Kerepesi út - Szöľény u-i szakasz), valamint a Budapest VIII. Szörény u. (Szazados út -
Hungária krt. közott) útfehijítás köZterületi munkáihoz. sztikséges tulajdonosi hozzájźtrulás megszerzésének
érdekében' (1. számú melléklet)

Előzmény
A Budapest VIII. Százados út (Kerepesi út - Szöľény u-i szakasz), valamint a Budapest VI[. Szörény u.
közterülete Önkormányzatunk tulajdonában van, de a 43fl2O|f (xII'31.) Kormányrendelet szerint a Buda-
pest Főváros megbízott kezelője a Budapesti Közlekedési Központ keze|i. Az érintett iltszakaszok felújítása
szĹikséges.
Terĺłezett állapot
A tervleíriís a|apján, a Sztzados út (Kerepesi út - Szörény u-i szakasz), valamint a Budapest VIII. Szörény u.
túpáIyáia új burkolatot kap valamint azifiszegélyezések cserére kertilnek azutszabványok szeľinti kialakí-
tásban. (2.,és 3. számú me|léklet)

A közúti közlekedésrol szóló 1988. évi I. töľvény 36. $ (l) bekezdése a|apjánakozűt felbontásáhozakozilt
kezelőjének ahozzájáru|ása szükséges, mely hozzájárultsban a kezelő feltételeket íľhat elo.

Tekintettel aľľa, hogy közmri hźllőzat rekonstrukciőjához szrikséges a tulajdonosihozzÁjáru|ás megadása, a
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály nem javasolja további feltételek előírasát.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonźról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
lő 66/20If. (x[. 13.) onkormányzati rendelet 17. s (1) bekezdés e) pontja szerint a jognyilatkozatmegt'éte|e
aBizottság hatásköľébe tartozik, Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottság döntését.
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Határozatijavaslat

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Lantai Gyula á|Ía| Íervezett, a Budapest VI[.
Százados út (Kerepesi út - Szörény u-i szakasz), valamint a Budapest VI[. Szörény u. (Százados út - Hun-
gária Kĺ. között) útfelújítás közterĹileti munkáinak megvalósításához szükséges tulajdonosi _hozzájáru|ását
megadja a kÖvetkezo feltételekkel :

Ügyiratszám: 1'6-430l4lfo|3.
Kérelmező: Via Futura Kft., tervező Lantai Gyula
Helyszínek: Budapest VIII. kertilet SzÁzados út (hľsz.: 38860) Kerepesi út - Szörény utca közötti szaka-

sza jźtr da és útpályabontással érintett,
Budapest VIII. kerület Szörény utca (hľsz.: 38882/1) Százados út - Hungária kľt. közötti
szakasza járda és útpályabontással érintett,

Tárgy: Tulajdonosi hozzájźlrulás, a Budapest YIII. Százaďos út (Kerepesi út - Szcirény u-i szakasz),
valamint a Budapest VIII. Szörény u. (Százados út _ Hungáľia krt' között) útfelújítáS kone-
rületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi közút szegé|yezéséne!.,járdaszakaszának, és útpályának teljes szélesség-
ben és a terv ezett réte gľendben t<jrténő helyľeáll ítás a (ki alakítás a).

- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat j ó1 |źúhatőarl je|zlk,
- jól láthatóantil1ékońať1ákaziúhasználókat a burkolatbontás váľható idótaĺamárő|,
- kötelezi a kivitelezót a burkolat megfelelő minőségben történo helyreállításárą
- abęruhćző és kivitelező közösen 5 év garanciátvá||ala helyreállított burkolatért'

Felelos: polgármester
Határido: 2013. június 10.

A dontés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosfály
A lakosság széles körét érinto döntések esetén javaslata aközzététe| módjára (megfelelő aIáhuzandő|): indo-
kolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. jrinius 3.

ĺ:é/-Ž:
L/,,
ĎZtlcs I amas

ĺjgyosztźiyvezetó
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Tárgy: Utfe|Újĺtási kivĺte|ĺ terv
aktua|izá|ása a YIII.
kerü|et Százados úti és a
VIII. keÍijlet Szórényi utcaÍ
helyvíneken

Tervszám:

Ügyintĺżől Lantaĺ Gyu|a
fG48A-67-68

Dáfum: 2013.05. 28.1082 Budapest, Baross u. 63-67.

T.iszte|t Cím!

Kérjük a tiíĺgyi beruházások kapcsán tulajdonosi hozájáru|ásukat kiadni szíveskedjenek'

Tlsztelettel

Lantai Gyula
Ugyvezető
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