
Budapest Főváros VIII. keľületJőzsefvétos onkormányzat Képviselő-testiiletének
Y ár osgazď'álkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y agy ongazdálkodás i és Üzemeltetési Ügyosztály
sz. napirend

ELŐTERJEsZTÉS

a VáľosgazdálkodásÍ és Pénziigyĺ Bizottság 20Í3.12.16-i iiléséľe

TárgY: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. keľ. Keľepesi út- Hungáľia köľrít 30 közötti
kisnyomású gázvezeték ľekonstľukció közteľiileti munkáihoz.

Előterjesĺő: Szűcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztá|yvezeto
Készítette: Mihók Läsz|ő
A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.
A döntés elfo gad ásáh oz e gy szer u szav azattobb sé g szi'iks é ges.

Melléklet: 3 db

Tisztelt Y ár osgazdűl lkodási és Pénzügyi Bizottsá g !

I. Előzmények

Atervezo N+F Mérnökiroda Kft. (Nikolov István tervdokumentáciőja alapján) kéľelmet nýjtott be a
Budapest VIII. Kerepesi út- Hungária körút 30. közotti kisnyomású gźnvezeték rekonstľukció
közterĺileti munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájáru|ás megszerzésének érdekében. (l. számú
mellé|ĺIet)

il. Indoko|ás

A gázcsatlakozások elkészítéséhez szükséges, az onkormányzatullk tulajdonában álló Szörény u., és
Stľóbl Alajos utcák Hungária kőľútba torkoló közúti szakaszźn az űtpźiya megbontása, ame|yhez
szükséges a Yttrosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság Tulajdonosi-hozzájáru|źtsa' (2. és 3. számú
melléklet).

III. Tényállás

A II. pontban (Indoklásban) megfogalmazottak szeľint.

Iv. Dtĺntés tartalmánakľészletes ĺsmeľtetése

Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság döntsön rigy, hogy tulajdonosi hozzájtru|źsát a Budapest
VIII. kęľ. Kerepesi út- Hungária körút 30 közötti kisnyomású gázvezeték rekonstrukció kozterĹileti
munkáihoz, a tu laj dono s i ho zzźĘ áru|ását me gadj a.

v. A dtintés célja' pénziigyi hatása

A kivitelezések kĺiztertileti megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosi-
hozzt|áru|ása.

A döntésnek pénzigyi hatása nincs.

vI. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonźról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szóló 66120|2. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján
alapul.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.



Hatáłrozatijavaslat

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy N+F Mérnökiľoda Kft.. részére, a
Budapest VIII. ker. Kerepesi út- Hungária korút 30 közötti kisnyomású gázvezeték rekonstrukció
közterületi munkáihoz, aTulajdonosí _hozzájźlrulását megadj a akovetkező feltételekke|:

IJgyiratszäm: 16-1602lf0|3.
Kérelmező: N+F Mérnökiroda Kft..,tervező Nikolov István
Helyszĺnek: tsudapest Vtll. Szöľény u. 5. szäm elotti, (hľsz.:38882/l) aszlá|t ifipä|ya,

buľkolatbontással éľintett,
Budapest VIII. Stróbl Alajos u. |1. szám előtti, (hrsz.:38875) aszfa|t iipá|ya,
burkolatbontással éľintett.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáru|źts Budapest VIII. ker' Kerepesi lit- Hungária körút 30 közötti
kisnyom ású gázv ezeték rekonstrukció közterületi munkáihoz.

He|y r eá||itás i köte lezettsé g :

. a burkolatbontással érintett útpálya telies bontási szélességében és rétegrendjében töľténő végleges
hel}zreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő litvonalat jó||áthatőan je|zik,
- kozteri'iletek alatt bontott, nem üzemelő kábel, vezeték, védőcső nem maradhat,
- jól láthatóan tájékońatjákazíÍhasznźiőkat, a burkolatbontás várható időtartamárő|,
- kotelezi akivite|ezót a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreá||ítására,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciáúvá||a| a helvreállított burkolatért.

Egyéb kikĺjtések:
- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintet közműtulajosoktól (közműszolgáltatóktól), azok

eseti előírásai a|apjźn helyszíni szakfeli'igyelet kéľ,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 16.

A dontés végĺehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára (megfelelő aláhűzanđő|.):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 l 3.decembeľ 09.

--1
Szűcs Tamás

ugyosztźiyvezető
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Budapest VIII. Hungáĺia ktirťlt
{Iieĺepesi út _ F{ungáĺia köľút 30. kozott)
kisnyomású gázvezetékrckonstľukció

T-34113

I{oszöĺreitei:

Meljéklet: 1 plc1 rcn.đotr<umerrtáció

Ti'sztelt Cím!

Á F!G:{Z Fölđgázeioszľási Kft megbízásáből a Hungáĺia kön:t tátgvi szakaszán a
meglévő kísnyo:násri gĺzvezeték ielujítási teĺ.ĺ,-ét készítjük

A gázvezeték építés érínd az ()ĺokn:lajđonábaĺ lé.,'ó Szörénv és Stĺóbl Áiajos
utcáłat a Hungáda.körut csadakozásánáI eg.- ĺöł"íd. szakaszon.

\,ĺe]lćkďtcn meg1iuldiük ?' táryyi tervet és kéĺjük onöket, hoSv a ttllajdonosi- és
közútktzelgii hozzájárulást nregađĺi szívesked;.enek.

Teĺl'ezőnk Sz-ĺldényi Csaba a a6i20i41'2-6233 telefonszámon érirető el.

Eger,2L13-1i-f5.

N+E Kll.
3300 Egcĺ, Vörösnaĺty irĺ 17.
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