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VáľosgazdáIkodási és Pénzü gyi Bizottsága

Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

ELOTERJESZTES

aYárosglzdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 06. 10-i üléséľe

Táľgy: Tulajdonosihozzájáralás, a Budapest VIII. Mátyás téľ 10. lakóépůilet előtti polleľ átépítés
közteľületi munkáihoz.

Előterjesao: Szúcs Tamás Yagyongazdálkodási és ĺizemeltetési tigyosztá|yvezető
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet targyalni.
A döntés e 1 fo gadásáh oz e gy szerll szav azaÍIobbs é g s züks é ges.
Melléklet: 3 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Metľodom Mátyás Tér Kft. kérelmet nýjtott be a Budapest VIII. Mátyás tér ĺ0-1l' lakóépĹilethaszná-
latbavételéi eljárás megindítĺísához, katasztrófavédelmi előírás szerint az épulet előtti (Mátyás téri díszbuľ-
kolatban elhelyezett) fix pollerek 4,5 m szakaszon torténő źúa|akitása szükséges. (1. számú melléklet)

E|őzmény
A Budapest VIII. kerület Mátyás tér díszburko|atát20|1-ben adĺĺk át. Ennek fenntartási és garanciális ido-
szaka, burkolatbontási tilalom mellet 20i5. decembeľ 31.ig tart.
Tervezett állapot
A kérelem és mellékletei alapján, a pollerek aMźúyástér (bĺsz.:35149) Szerdahelyi utca csomópontjáná| 4,5
fin hosszon (f db) átépítésľe (oldható polleľekľe építik át) keľülnének agaranciát eľedetileg is vállaló Hódút
Kft. kivitelezésében. (2.' és 3. számú me|léklet)

A kĺizúti közlekedésrol szóló 1988' évi I. torvény 36. $ (1) bekezdése a|apjánakozilt felbontásáhozaközilt
kezelojének ahozzéĘárulása szükséges, mely hozzájáru|ásbanakeze|ó feltételeket írhat elo.

Tekintettel arľa, hogy közmrÍ hźiőzat rekonstrukciőjźhoz szükséges a tulajdonosihozzájáru|tls megadása, a
YagyongazđáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály nem javasolja további feltételek e|őirását.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szó-
|ő 66/2012' (XII. 13.) önkormányzati rendelet l7. s (1) bekezdés e) pontja szerint a jognyilatkozatmegléte|e
aBizottság hatásköľébe Íartozik. Fentiek a|apjźtn kérem a Tisztelt Bizottság döntését.

Határozatijavaslat

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Metľodom Mátyás Tér źita| kérelmezet, a
Budapest VIII. Mátyás tér 10. lakóépület elótti polleľ átépités köaerületi munkáinak megvalósításához szük-
séges tulaj donosi _ hozzájźtru|ását megadja a következő feltételekkel:
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Ugyiratszźtm 16-82612013.
Kérelmezo: Metrodom Mátyás Tér Kft. Kft.
Helyszínek: Budapest MII. kerület Mátyástér 10. számú épület (hľsz.: 35149) előtt találhatő jźrdaszakasz

bontással érintett.

Ttrgy: Tulaidonosi hozzźliárulás, a Budapest VIII. Mátyás tér 10. lakóépület elotti poller átépítés
kĺjzterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi közútj árdaszakaszĺának teljes szélességben történő helyreállítása. A disz.
burkolatok megbontásával éľintett szakaszon a közútkezelői hozzájárulashoz. és majdani munkakezdési
eneedélyhez előíduk. hogy az adott burkolatot (díszburkolatot) építo eredeti kivitelező végzi el a burkolat-
építéseket. és vállalia a meebontott és újraépített díszburkolatra. a garanciális idő kiteriesztését (annak átadá-
sától számított 5 évie). és ezt részĺinkľe kiállított nyilatkozatában vállalja'
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jó||áthatőan jelzik,
- jól láthatóan tájékoztatják az,íthaszná|őkaÍ. a burkolatbontás várható idotartamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelo minoségben t<jľténo he|yreá|Iitásźra,
. abenlháző és kivitelező kozösen 5 év garanciátvźtl|a| a helyreállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Határido: 2013. június 10.

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslďa aközzététel mőđjára (megfelelő aIáhűzandő!): indo-
kolt hiľdetótáblán honlapon

Budapest, 2013. június 3.

<r-r
Szúcs Tamás

ugyosztźlyvezetó
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Gazdálkodási osztály
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Tárgy: Mátyás tér 10. sz. |akóépü|et pol|er átépítés
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A Mátyás tér 10. sz. lakóépü|et generá|kivite|ezője a Metrodom Kivite|ező kft.

Az épti|ettűzoltó felvonu|ási terület haszná|hatósága érdekében a tér Szerdahelyi utca fe|ő|i

fix pol|eľieit45 m széleqségben o|dhatóvá kell alakítani.

Kérjük írásos engedé|yüket, hogy a meg|évő fix zöld po|lereket 4,5 m szélességben (2 db)

bontható piros színjelölésseI ellátottra alakítsuk át.

Kérjtik írásos munkakezdési enBedé|Ytiket 2p13. iúnius lO.-r edjenek.

Nyi|atkozzuk, hogy a kivítelezést a Hódút kft. -tő| rende|jÜk és vele végeztetjük e|.

2013' május 10.

Tisztelettel:

Metrodom Kivitelező Kft.

Mobil: (20) 9946404
poh|. gaboľ@meirodom.hu
Projekt:
Bp. Vl||. ker., Mátyás tér' 10.11.
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