
ELoTERJESZTÉs

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014.09.0l.-i iiléséľe

TáľgY: Tulajdonosihozzáłjárulás a Budapest, VIII. keľ. Győrfff István utca 4. sz. ingatlan
gázbektités közteriileti munkáihoz.

Előterjesĺő: Pénzes Attila Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési igyosztá|yvezető
Készítette: Szabó Endľe
A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni.
A dönté s e l fo gadás áh oz e gy szerll szav azattobbs é g sztiks é ge s.

Melléklet:3 db

Tisztelt Y ár osgazdál I kod ási és Pénzti gyi Bizottság !

I. Előzmények

AF}GAZ FöldgázelosztásiKft.. (Bartha Csaba tervező dokumentációja a|apján) kérelmet nyújtott be
Budapest, V[I. kerület GyőľfĘ István utca 4. sz. a|atti ingatlan (hrsz.: 38506/10) gázbekötés
köztertileti munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájáru|ás megszerzésének érdekében. (1. szám,ű

melléklet)

il. A beteľjesztés indoka

Az iĺgat|an gáze||tltását a Győrffy István utcai (hrsz: 38504) - meglévő _ f00 mm átmérőjrĺ
kisnyomású elosńővezetékről készítendő |eágaző vezetékkel tęrvezik. A|eágaző - dn 63PE -vezeték
kiépítése nyílt munkaárokban töľténik (2. és 3. számű melléklet).

ilI. Tényá|lási adatok

A teľv arocdz FöldgázelosztásiKft". és a gázigénylő kĺizött létrejött csatlakozási szerződés szerint
készült.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy döntsön, hogy a rocez
Földgázelosztási Kft. kéľelméľe (Bartha Csaba tervezó dokumentációja alapján) tulajdonosi
hozzájáru|ását adja a Budapest, VIII. kertilet Győľffu István ltca 4. sz. ingatlan (hrsz': 38506/10)
gázbekötés közterületi munkáihoz.

v. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A kivitelezések köztertileti munkáinak meginditásához sztikséges a tulajdonos onkormányzat
tulaj don o s i ho zzź| ár u|ása.

A dontésnek pénzĺigyi hatása nincs.

vI. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

A Bizottság hatáskĺire a Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf0|2. (xII'13.) önkormányzati rendelet l7' $ (1) bekezdés e)

pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselőtestü|et és



Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáró\ szóló 25l20I3. (v.21') onkormányzati rendelet 4.

szźtmű mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

A fentieknek megfelelően kérem ahatározat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a pocez Foldgázelosztási Kft' részére a
Budapest' VIII. kerület Győrffo István utca 4' sz. ingatlan (hrsz.: 38506/10) gázbekötés közterületi
munkálataihoz szükséges tulajdonosihozzájźtrulását megadja a kovetkező feltételekkel:

|J gyiratszám: 16,-|03 5 12014.
Kérelmezó: FOGAZFöldgázelosztásiKft.. (Baľtha Csaba tervezo)
Helyszínek: Budapest VIII. ker. Győrffy István utca 4. sz' ingatlan előtti aszfalt burkolatú tĺpá|ya

és j árda (hrsz. : 3 8504) burkolatbontással éľintett'

Helyreállítási kötelezettség:

- a burkolatbontással éľintett útpálya és járda bontási szélességben és teljes ľéteqrendjében töľténő
végleges helyľeállítása,

- a burkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat j ó| |áthatőan jel'zik,

- jól |áthatőantájékoztatjákaziÍhasználókat, a burkolatbontás várható idotartamáról,

- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben torténő heýeállítására,

- aberuháző és kivitelező közosen 5 év saranciátvá||a| a helvreállított buľkolatéľt.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivite|ezés tertiletén érintett közműtulajdonosok (közműszolgáltatók) eseti

előírásai a|Ąánvégzi az építést, valamint tőlük helyszíni szakfelügyelet kér.
- Felhagyott kĺizmű, vezeték, kábel a ťoldben nem maľadhat.

Felelos: polgármester
Határidő: 2014' szeptember 0l.

A dontés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy
Létesítményiizemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén javaslata akozzététe| módjára (megfelelő a|źhűzandő|):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 14. augusztus f7 .
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Pénzes Attila

ijgyosztá|yvezető
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Táľg}' : Rp.. \ĺIIJ-. kc.ĺ. G1'őrťý Isĺván utca 4. sz. ( lrľsz. 3850ó110) ingatlan .qázellátása kir.Ĺ
tcli telĺc. rulajdolrosi lrozzájáłuJás kéĺése

'1isz telt Onkoľnráa-vzaĺ!

;t ľŐc;Áz lioldgázeloszĺ:ási I(ft. (1081 Bu<iapest I'I. Járrcls Páĺ' pápa téĺ 20.) Íöldgázelosztói
engeclélves nevĺábeĺr az alá.]:biakkal keľessúk ineg Onoket.

Jclczziik. hog1'. a bán,vászauői szóló 1993. óvi xLv[I' töĺvén,v @t.) 38i Ą. i (5a) i,lekczdóst
éĺte1mében a kozrcĺuicr,:n clireh..ezett elosztŕlr'ezetékfe v.a{I'. a 1}t. 38iD. ! (1) bekczđósében
mcsliatátozott lótcsí.'méĺ-rte (egl'iin: léľesitmeĺ1.) és ezek i<legen ingatlant ó:intő biztoĺlsági
oyez.etérc vezetékjĺ:got r'ag-ľ lrasznáLtri iogot alapítĺĺri nęrn le}rc.r.

Erte {igy_eienrrnel a jelen ĺnegkeĺcsósünkkei kérjük, hogv a tárgľi (3627813lľsz), tn.toľmánl-
zatLrk mlajdorrábaĺl lói'ő kôztĺ:ri:le'tĺe ejhei.iezend<1 elĺlszti>vezelók létcsítóséĺe {clhe!','czésére) és
izcĺneltctósć:ĺe trrla'jđonosi hozzájáru:ásukĺt megadní szír'eskecljeĺrek'

:\ létcsítnréw biztoĺrsági ôrrc.zeróĺe r'onatkozó ekjíľásokat a Rt. ós a végĺĺhaiĺásáĺól szírk!
2Ö3i1998. ('\]I.19.) I(oĺm. ĺ' $'hľ.), kĹilćjnôscn a 1}t. 32. $-a és a Vhĺ' 19,/"ł\.. .\-a tartrJrnazzáii.

,Ą iclcn megkeľesésiiĺrliĺe IrręEadott ĺrlajc{oĺrclsi hozzá'iáĺulásulĺ r 'r.. on'kĺlrnráni'.zat ós a F(i.
^ 

í.- -"-| 1 ,

G.Ą.Z l.öIdgázclosztási l(ft. kozřiĺľ létľcićĺtt, a ]3t. 32. $ (5) bekezdése, illcrv.c 3BiA'' .\ (5a) be-
kezclése szeriĺ:ti, a feĺld kôzterulet igónybe vótclćľe kŕjttjtt mesáliaPĺlclá'snak ĺrinősti:l'
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|. sztlmű melléklet
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Buclapest, 201 4. ;ritius 22.
L: g.intóző: I}artha Csaba { --f e1.:4l l--1111l52Ż4 iý
Fax:47i-L236
Hiĺ'. szám:

Cgsz: 01-09{78954

Nyi]Vántartó Bíĺóság;

székhely: 1081 Budapest. FtvárosĺTöfuényŚŹékcägbĺÍósága

ll. János Pá| päpä tér 2c. web: Y.$ĺ.fogafe|osztas.hu

Ilĺ

Te|eton: Ł77'1373

Fdxt 477-138?



2. számű melléklet

JELMAGYARÁzRĺ:

lJunka megn?vezése:

Bp.' Ml|. ker. Győrffy István u.4.
HRSZ;3B506/1 0 sz' ingat|an gázei|átása

dn63PE kisnyorĺiású leágazó eiosziivezeték
építés kiviteli teĺve

ATNEZETI HELYSZINRAJZ

Tervezett kisnyomású gázvezeiék
MegIévő kisnyomású gázvezeték
Vízvezeték
Csatorna
E|mű középfeszültség
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