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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. TényáIlás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az N+F Mérnökiroda Kft. - apocaz Földgázelosztási Kft. megbí zźsa alapjźn_ kérelmęt nyújtott
be Budapest VIII. keľület Tolnai Lajos utcában tervezett kisnyomásí gźnvezeték épitéséhez
szükséges fulajdonosi hozzźĄźrulźtsmegszerzése érdekében (1. számtmelléklet).

ĺ pocaz Földgázelosztási Kft. az építési tevékenység keretében a meglévő acéI anyagú kisnyo-
mású gázvezetékeket PE aĺryagil cscjvekľe cseréli, nyílt arkos technológiáva| (2. száműmelléklet).

A DN 150 mérętú acélcső gerincvezeték dn 200 _ dn 315 PE méľehĺ polietilén anyagú csőre kivál-
tása mellett az egyes ingatlanok |eźąaző vezetékeit is cseľélik. A tervezętt geľincvezetéket új nyom-
vonalra, közvetlen a Égí mellé, a pźltatlan oldali telekhatárra| páthuzamosar\ aZ útburkolatban he-
|yezik el. A geľincvezetékNépszínház utcai, valamint József utcai végbekötése mellett akercsztező
Bérkocssi utcai és Déri Miksa utcai toľkolatokban is átkĺjtéseket végeznek (3. számímelléklet).

A kéľelemben és a dokumentációban részletezett
o Tolnai Lajos utca (Népszinhaz u. _Bérkocsis u. hrsz:34798 és aBéľkocsis u. -József u.

hrsz:34954 szakaszai), valamint az épitésitevékenységben érintett további utcák
. Népszinházutca (hĺsz:34775l2)
o Bérkocsis utca (hĺsz: 3486414)
o Déri Miksa utca (hĺsz: 3498I és 3494I)
o József utca (hľsz: 35150/2) a

Józsefuarosi onkormáĺyzat tulajdonában źiI, így az engedé|yezéshez szfüséges a tulajd'onos
onkormĺín y zat ho zzájĺíľulás a.

IL A beteľjesztés indoka

Az eloteqesztéstárgyában a dcjntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.



ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések köĺeľtileti megindításához saikséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzáĄétrulása.

A tulajdonosi döntésnek onkoľmtnyzatunkat érintő pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzatí renđe|et 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselőtestülęt és Szervei
Szewezeti és Működési Szabá|yzatárőI szőIő 3612014. (XI.06.) önkoľmányzatí rendelet 7. számu
mellékletének 1.4.5. pontján alapul, ami a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését
lehetővé teszi.

Fentiek a\apjáĺ kéľem a Tisaelt Bizottságot, hogy a tulajdonosíhozzájźrulásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

12015.év (.........hó.........nap). számtĺYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hataľo-
zat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyibizottsźlg úgy dönt, hogy:

tulajdonosi hozzttjaru|ását adja _ arocdz Földgázelosztási Kft. megbízásaalapján_ az N+F Mér-
nĺikiroda Kft. által, Budapest VIII. Tolnai Lajos utca teljes szakszźtn (hrsz:34798 és 34954), a Nép-
szinhźn utca (hĺsz:34775l2), a Bérkocsis utca (hľsz: 3486414), a Déri Miksa utca (hĺsz: 34981 és

3494I), a József utca (hĺsz: 35I50l2) éľintésével tervezett kisnyomású gázvezeték építési munká-
hoz, az alábbi feltételekkel és kiktjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájaru|tts a beľuházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sznk-
séges egyéb szakhatósági és hatósági engeđélyek beszerzése a|ő|,

b. abenlhźnőnak (építtetőnek) aköziÍkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzá-
jáľulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerütet Polgármesteri HivatalHatósági Ügyosz-
tály Építésügyi Iľodáj źúő| előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradék-
talanul be kell tartani,

c. kĺitelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszok teljes rétegrendjében,
megfelelő minőségben történő helyreállításának elvégzésére, melyre aberuháző és ki-
vĺtelező közclsen 5 év garanciź.]- vá||aI. Az aszfalt burkolat helyľeállítáSa a nyomvona-
lon olyan mértékben történjen, hogy

o a Tolnai Lajos utcában azŕńpá|yát a kiemelt szegélyek között teljes szélesség-
ben újra kell burkolni,

o a Béľkocsis utcai és Déri Miksa utcai bekötéseknél a munkaaroktól a Tolnai
Lajos utcai toľkolat egybefiiggően, teljes szélességben új burkolatot kapjon,

. a javítások biztosítsźi< az úttest csapadékvíz e|vezetését,

d. a megszüntetett gázvezetéket el kell távolítani,



e. az' engeďélryes köteles a mrrnkák (helyreállítás) elkésziiltéró| a köZteľĹilet kezelőjét és

tulaj đonosát írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáĺaLás csak az engedéIyezó szervek, szakhatóságok előírásai-
nak maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjától szĺĺmított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgĺĺľmester
Hataľidő: 20|5. mĺĺľcius 30.

A dönté s vé gľehaj tá sát v égzo szeru ezeti e gys é g : G azdá|ko đási Ügyo sztály

A lakosság széles körét érintő dĺlntések esetén javaslata a kłizzététel'mődjźra
nem indokolt hirdetőtáblĺán honlapon

Budapest' 2015. ľmaľcius 23.
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