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Tárgy: Tulajdonosihozzájírllás, a Budapest VIII. József kľt. 1ó. vo|t n,ĺÁv ľollcgium átalakítása
szá|lodává (Bacsó Béla u. 13. előtti jáľdaszakasz) kiizlekedési munkaľészének ktizteľĺileti munlcĺihoz.

Előterjesztő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és tizemeltetési ügyosztá|yvezetó
Készitette: Mihók LászIő
A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.
A dönté s el fo gadás áh oz e gy szeru szav azattobbs é g s züks é ge s'
Melléklet: 3 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Hydroteru Kft (a tervező Zso|nai Klára teľvdokumentációja a|apján) kérelmet nyijtott be a Budapest
VIII. József krt. 16. volt MÁv kollégium tta|akitásaszáL|odává (Bacsó Béla u. 13. elotti járdaszakasz) köz-
lekedési munkarészének közterületi munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájtlru|ás megszerzésének éľdeké-
ben' (1. számű melléklet)

EIőzmény
A Budapest VIII. József krt' 16. volt MAV kollégium átalakításakor a Bacsó Béla u. 13. előtti járdaszakasz
helyreállítása szükséges.
Tewezett állapot
A tervleírás alapján, a Bacsó Béla 13' szám (bĺsz.:34851) elotti köZterületen (hľsz.: 3484flf) |évó jźtdában

kialakításra kerĹil egy transzformátor leeresztő akna. Az épület elotti teljes öntött aszfalt jáľdaburkolatot

helyľeállítanák(2., és 3. számrĺ me|léklet).

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. torvény 36. $ (1) bekezdése a|apjánakozilt felbontásáhozakozilt
kezelójének a|lozzájáru|ása szĺikséges, mely hozzájárúásban akeze|ő feltételeket írhat elő.

Tekintettel arra, hogy közmű há'|őzat rekonstrukciőjához szÍikséges a tulajdonosihozzájáru|źts megadása, a

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosaály nem javasolja további feltételek eloírását.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonár,ól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
|ó 66/f0I2. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17' $ (1) bekezdés e) pontja szerint a jognyilatkozatmeglétele
a Bizottság hatáskörébe tartoz1k. Fentiek a|apján kérem a Tisĺelt Bizottság döntését.
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Határozatijavaslat

A Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zso|nai K|ára á|ta| tervezett, a Budapest VIII.
József kĺ. 16. volt vÁv toltegium átalakítása szállodává (Bacsó Béla u. 13. előtti járđaszakasz) közlekeđé-
si munkarészénekkońerületi munkáinak megvalósításához szükséges tulajdonosi _hozĄánllását megadja
a következő feltételekkel:

IJ gyiratszám: I6-9I3lf0I3'
Kérelmező: HydľotervKft., tervező Zso|naiKlára
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca 13. számű épület (hľsz.: 34842lf) elótttalá|hatő iźlr-

daszakasz bontáss al éľintett.

Ttrgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás, a Budapest VIII. József kľt. 16. volt vĺÁv kollégium áta|ak'ltása

szá||oďává (Bacsó Béla u. 13. elotti jćrđaszakasz) közlekedési munkarészének közterületi
munkáihoz

Helyreállítási kotelezettség:
- a burkolatbontassal érintett helyi közút szegé|yezésének, jardaszakaszának teljes szélességben és a terve-
zett rétegrendben történő helyreállítása (kialakítása).
- a burkolatbontás helyszínét elkerĺilo ritvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól láthatóan tájékoztat1ákazűthasznéiókat a buľkolatbontás várható idotartamáról,
- kötelezi akivite|ezőt a buľkolat megfelelo miiiőségben töľténő he|yreá||itására"
. abenlháző és kivitelezo kozösen 5 év garanciátvá|Ia| a helyreállított burkolatért.

Felelos: polgármesteľ
Határido: 2013. június 10.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
A lakosság széles kĺjrét éľinto döntések esetén javaslata akozzététe|mődjára (megfelelő a|áhűzanďó!): indo-
kolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. junius 3.

ď_/
Szúcs Tamás

ugyosztáIyvezető
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BUDAPEsT ;ÔzsepvÁRos oľĺxonlttÁľ*yzł.ĺłpot-oÁRľĺlesTE Rl HIVATALA

Vagyonkezelési és Üzeme|tetési Ügyosztály
Budapest, 1086. Baross utca 63-67.

Budapest' 2013. máľcius

Ügyintéző: Zsolnai K|ára
Tel: 06 20 3573009

Tárgy: BUDPEST, V|l|. KER,- JozsEF KRT.' 16. -. ĘAcso B' UTGA 13.
( H$SZ : 3a85 1 ) Vo LT nĺÁv .xo l-l-Éc l u nil ÁĺłlłxĺľÁś-Á szĺĹĹo ĎĺÝiixÖzlexnoÉśl nĺuľĺxanÉszlxlvlrgll TcRV

Az |NTMMUROS Épĺtész Kft. megbízásábo| mel|éke|ten megkÜldjiik, Budapest' VllI.
kerĹ]let, József kń' 16. - Bacsó B. utca 13. (Hrsz:34851) (voĺt MÁV ko|légium)
szá||odává torténő átépítésének az épÜ|et építési engedélyezési tervéhez kapcsolódó
közlekedésÍ alátá masztó m unkareszét 2 példánvban.

KérjÜk, az engedélyezésĺ e|járáshoz kö.zritkeze|ői hozzájáľulásukat megadni, és
részĺjnkre megkÜldeni szĺveskedjenek.

Továbbá mellékeljÜk a 2009, jan 27-én kiadott
hozzájárulásukat.

idoközben |ejárt - közútkezelői

ÜdvözIette|;

{#,*K^&",ło-

Mellék|et: 2p|dtervdokurnentácio

I H-ooso Lajosmizse pt. affi
B 30-279v-2ö1, Fax 76-356-765
Emaĺ|: hydroter@axgIero. hu
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