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számú határozat

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Verseny utca 1-3.
területén monitoring/termelő kutak létesítéséhez
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CDOCXDC.
törvény 41.§ (3) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:
úgy döntök, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adok az INTERGEO Budapest Környezettechnológiai Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 260807, székhely: 1172 Budapest, Hidasnémeti u. 78.), által
tervezett (Tsz: 2017/11-Int), a Budapest VIII. kerület, Verseny utca 1-3. területén monitoring/termelő
kutak létesítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:
a.

jelen tulajdonosi hozzájárulás a Beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b.

a tulajdonosi hozzájárulás a Verseny utca (hrsz: 32949/2) kútépítéshez szükséges közterületére
terjed ki,

c.

a Beruházónak (építtetőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d.

A bontással érintett Verseny utcai parkoló helyreállításakor a meglévő kockakő burkolattal, és
rétegrenddel kell eredeti állapotában helyreállítani

e.

a kitermelő kutak a közlekedést nem veszélyeztető, illetve a környezetében a közterület fenntartási munkák elvégzését nem akadályozó módon kerüljenek kiépítésre,

f.

a kitermelő kutak létesítésével, üzemeltetésével, majd a későbbiekben megszüntetésével, a terület helyreállításával kapcsolatos összes költség Beruházót terheli,
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g.

az engedélyes köteles a kitermelő kutak elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2021. március 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda
Budapest, 2021. március
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