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Készítette: Mihók Lász|ő
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Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A BBK Közrĺt F.oľga|omtechnikai lgazgatőság (METROBER Kft. Kertesy Géza tervdokumentációja
alapján) kérelmet nyújtott be Budapest VIII. Illés utca. Kőľis utca gyalogos-átkelőhely létesítéséhez szĹiksé-
ges tulajdonosihozzájárulás újbóli megszerzésének érdekében. (1. számrĺ melléklet)

Előzmény

A METRóBER Kft., Kertesy Géza már korábban, 2009 decemberében elkészítette a Budapest VIII. Illés
utca. Kőris utca gyalogos-átkelohely létesítésének építési munkáihoz szükséges kiviteli tervet. A tervdoku-
mentáció a Jőzsefvźtrosi onkoľmányzat Gazdá|kodrísi, Kerület-fejlesfési, Költségvetési és Pénziigyi Bizott-
ságźtő| I479/f0I0. (VIII.31.) Tulajdonosi hozzájáru|źst szerzett, azonban a kapcsolódőKózűtkeze|őihozzźy
járulás érvényessége lejárt. Ezért sztikséges a koľábban kiadott Tulajdonosi hozzájtlru|ás felülvizsgálata.

Tervezett állapot

A benyujtott dokumentumok alapján a Budapest VIII. Illés u. |2. szám elotti, és vele szembeni köztertileti
csomóponti járdaszakasza átépül (hľsz.: 35866), azutptůyára megvilágított középszigetes kialakítású gyalo-
gosforgalmi járdasziget épül. (2. számrĺ melléklet)

A köZuti kozlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény 36. $ (1) bekezdése a|apjźtnaközűt felbontásáhozaközilt
kezelőjének ahozzźtjáru|ása szĹikséges, mely hozzźtjźlru|ásban a kezelo feltételeket írhat elő.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y nem javasolja további feltételek eloirását.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szó-
|ő 66/f0I2. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontja szerint a jognyilatkozatmeg!éte|e
a Bizotts ág hatáskörébe tartozik,

Fentiek a|apjánkérem a Tisaelt Bizottság döntését.
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Határozatijavaslat

A Varosgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság úgy dönt' hogy a BBK Közut Forgalomtechnikai Igazgatőság
részére Budapest VIII. Illés utca- Kőris utca gyalogos-átkelőhely létesítésének közterületi munkáihoz szük-
séges tulaidonosi _ hozzźĄáru|ását megadia a következő feltételekkel :

IJgyiratszám: 16-653/20|3'
Kéľelmező: BBK Közut Forgalomtechnikai Igazgatőság Varga Attila, tervező'. METRóBER Kft.

Kertesy Géza
Helyszínek: Budapest VIII. Illés u. 12. szám alatti épület elott található közut járda-, és aszfaltburkolatú

iÍpály aszakasza, htsz.: 3 5866, burkolatbontással éľintett,

Táĺgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás, Budapest VIII. IlIés utca- Kőris utca gyalogos-átkelőhely létesíté-
sének koaerületi munkáihoz.

Helyľeállítrási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett járda. és útpályaszakasz telies szélességben. és teljes ľéteqrendjében történo
helyreállítása,
- a burkolatbontás (és a foľgalomtechnikai terv szerinti fél ťltpályalezźrások) helyszínét elkerülo útvonalat jól
|áthatőan je|zik,
- jól láthatóantájékoztatjákaziÍhasználókat a burkolatbontas várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezót a burkolat megfelelo minőségben tĺjrténő helyľeállításárą
- aberuháző és kivitelezo köztjsen 5 év garanciźńvá|Ia| a helyreállított burkolatért.

Helyszíni szakfelügyelet:
- Az engedélyes, a kivitelezés terĹiletén érintet köZmútulajosoktól (közműszo1gáltatóktó1), azok eseti

eloírásai a|apján helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2013. június 17.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagĺongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály Létesít-
ménytizemeltetési Iroda
A lakosság széles körét éľinto dontések esetén javaslata akozzététe| módjára (megfelelő a|źhinanďő|): indo-
kolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, 2013. junius 10.

đ_--
Szúcs Tamás

ugyosńźt|yvezeto
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|evélszám: 4611 2331 l 1 12013

tárgy: Kérelmmunkakądési(burkolatbontási}s
|ejáít kdzútkezelôi hozáJáru|ás iftánt
(Vl||. tl|és utt - Kőris Utt gyalogos.
átke|ôhely |éÍ6sít6e)

ĺGAŻGATTSÁG

"ĺóz5.ĺYŁ'Ťťi ijrjł'Í' njł|li:i'ät,ť$i:tlťĺicittľi $i:g!alE'
ĺ'öz4onĺi iktató

Társaságunk Budapest Főváros onkormányzata megbízásábóĺ közúti gya|ogos-átke|őhely

|étesĺtését tervezi a V|l|. kerü{et, |l|és utca - Kőľis utca helyszínen.

Me||ékelve*megktj'|djiik-onoknek-a beruházás-útépÍtésĺ:-és-forgäÍrmtěchnikäĺ ěg!,éšítětt

engedéĺyezési-kĺvite|i tervét (Metróber TT Kft., Tsz: 1335'), mely ĺende|kezik Budapest

Főváros KormányhĺvataIa Közĺekedési Felügye|ősé9e gya|ogos-átke|őhe|y kijeIo|ésí

engedé|yéve|.

Szíveskedjenek az idókÖzben |ejárt közútkeze|ői hozzájáru|ásukat isméte|ten megadni,

i|leive ennek a|apján a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulásukat megadni,

Budapest, 2a13.'február 27 .

I 
círoetľ Budapest Főváros Vlll. kerü|et

I Józsefvárosi onkormányzat
I Y"gyongazdá|kodási és
I Uzemeltetési Ugyosztá|y
I cím: 1082 Budapest
I Saross u.63-6?

Tiszte|i Szűcs Tamás Ügyosáá|yvezeto Úr!

&K
foľga|ómtechnikai

T

l 
BKK Közút

I 
zlrtkönjen Müködô RészvénytäEaség

I 
cégiegľŹéksżáfr: 01.10{47Í64

I postacĺm: BKKKözr]lzń.BudapestPi86.1518

igazgatT osäályvezető

Mei|éklet Útépíiési. ěs forga|omleąhnikai egy$ített engedé|ygzás|. kivite|l tw (Metróber TT KfL' Tsz:'l335 2 pld'}
Nemzeti Kôzlekedési Hatóság ongedé|yezó határozata (KÁ/9605/9/2010., 1 p|d.)
Munkakezdési (buíko|atbontásí) kózútkeze|ői hozájáru|ás kéÍelem (2 pld')

ĺe|eíon*iml +36i3277176

hx +36 13235869

web: w.bkk-koat.hu
snałl: nor5eÍt.lařámszesi@bkk.k€ut'ho
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