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Tĺsztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A MULTI Kft. _ apocÄz Fĺildgázelosztási Kft. megbízása alapján_ kérelmet nyújtott be
Budapest VIII. keľület Bókay Jĺĺnos utcában a Corvin Sétány Program megvalósítása kapcsán
felmeľiilt kisnyomású gźne|osztő vezeték kiváltási munkĺíkhoz sztikséges tulajdonosi
hozzájaruIás megszer zése érdekében ( 1 . szźlmil melléklet).

A Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete II5ĺ20I5. (V.l4.) számu határozatábarl
elfogadta a Corvin Zrt. kozcéI,ő fe|ajánlását a Coľvin Sétĺĺny Progľam kozmu és köZteľület
felújítás kiviteli és engedéIyezési terveinek és jogerős engedélyeinek beszerzéséről és
elviekbęn hozzájaruIt a Budapest VIII. kerĹilet Szigony utca, Práteľ utca és Tömő utca közĺjtti
szakasza kétiranyusításźlhoz és a Budapest VIII. kerĹilet Bókay János utca, Pľáter utca és
Tömőutcakcizöttiszakasztnakforgalomcsillapítottkia|akitásához.

A Budapest VIII. kerület Corvin Sétany Progľam IV. ütemében létesülő 125-cjs tömb beépíté-
séhez szfüséges útépítési, térbuľkolat építési, vize|vezetési és foľgalomtechnikai engeđé|yezé-
si tewéhez a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 521'12015. N.27.) számll
hattrozatáhanmegadtatulajdonosihozzájźruIását.

A tervek szerint a Bókay János utca háľom formai egységre osztódik, az e|ső szakasztn a
Tömő utcátóI egy kisforgalmú zsákutca|esz, a középső Corvin sétányľa eső részén szegélyek
nélktili díszburkolat épíjl, az utca 3. szakaszźtn a Práter utcáig egyiranyú forgalommal bonyo-
|őđik az iroďaház mé|ygartns kihajtó forgalma. Az tltépítés, térburkolat építés okĺán szĹiksé-
gessé vá|t a Bókay János utca érintett szakaszán a kisnyomású gázelosztő vezeték kiváltás
tervezése.

A MULTI Kft. a kiviteli tervek ęlkészítette, mely szerint a Bókay Jĺínos utca 40-44. szám a|at-
ti ingatlanok közötti szakaszon (84 fm) dn 200PE kisnyomású gázelosztő vezetéket és tarto-
zékait a meglévő vezetékkel azonos nyomvonalon csęľélik. A nyílt feltárással végzettvezeték
csere során a szfüségtelenné vźůt|eágazásokat megsztintetik, illetve azi$ I25-os irodaház felé
1db dn 160 PE |eágaző vęzetéket építenek ki (2. számú melléklet).



A kérelemben és a dokumentációban rész|etezett Bókay János utca (hĺsz:36211) út- és jnđa-
szakasza a Jőzsefvźrosi onkoľményzat tulajdonában á||, igy az engedéIyezéshez szfüséges a
tulaj dono s onkoľmany zat ho zzáj źru|ása.

il. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyábanadöntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásktjre.

ilI. A döntés célja' pénziigyi hatása

A kivitelezések köaeľiileti meginditásához sztfüséges a fulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzájźlrúása.

A tulajdonosi dĺjntésnek Önkormtnyzatunkat érintő péĺ:ľ;ngyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

Budapest Józsefuaľosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 66lf0I2. (XII.13.) önkormányzati rendelet I7. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselőtesttilet és
Szervei Szeľvezeti és Mfüc'dési Szabá|yzatźrő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkoľmiĺnyzati
rendelet 7. szźlmű mellékletének 1.4.5. pontjrín alapul, ami a Varosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozatĺ javaslat

határozat:

A,,Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyíbizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájarulását adja
FOGAZ Fcildgazelosztási Kft. megbízźsa alapján a MULTI Kft' részére a Budapest VIII. ke-
rület Coľvin Sétĺány Pľogľam IV. iitemében létestilő 125-ös tömb beépítése kapcsrĺn a Bókay
János utcában (hľsz: 362I|) szükségessé vá|ő, kisnyomásil gétzelosztő vezeték kiváltások ki-
vitelezési munkáihoz . az a|ábbi feltételekkel és kik<jtésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájráľulás aberuhźnót (építtetőt) nem mentesítí az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszerzése alól,

b. a bervházőnak (építtetőnek) a kozÚtkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájarulást a vonatkozó rendelet (19lI994. (V.31.) KrryM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az ab-
ban foglaltakat maľadéktalanul be kell taÍtan:,j,

c' k<itelezi a kivitelezőt az érintett útszakaszokon a buľkolatok ideiglenes helyľeál-
|ításáĺa, melynek abiztonságos közlekedésre alkalmas állapotźń avég|eges hely-
reállításig fenn kell tartalia,

d. az engedéIyes kcjtęles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a köZterület tulajdo-
nosát írásban értesíteni.



e' jelen tulajdonosi hozzájaru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok elő-
íľásainak maradéktalan betaľtásáva|, adöntés napjátő| szétmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|5.június 08.

A dtintés végrehajtás át v égző szew ezetí egység : Gazdátkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

//
Budapest,z}ls.junius 01. ,J / -' 
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BtJDAPEST rővÁnos V|||. KER. JózsEFVÁRos oNKoRMÁNYZAT
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
1082. Budapest,
Baross u.63-67

Tárgv: Tulajdonosi hozzájárulás kérés
Budapest, V|ll. ker. Bókay János u.4o-44 köztitti kisnyomású gáze|oęztó veleték kivá|tása. -. ' ,.

J6ĺoětĺÁľałi Ünlłľ':l'ĺ1złt ľłł!łťJBŕ.Ýiefl l*?!'ąEl'l

Tiszte|t cím !

^ 
F}GAZ Fö|dgáze|osztási Kft. (1081 Budapest, ĺl' János

engedélyes nevében és megbízásábó| az a|ábbiakkaI keressÜk meg tnöket.
Jelezzük, hogy a bányászatró| szó|ó 1'993. évi XLV|||, törvény (Bt.) 38/A. 5 (5a) bekezdése
értelmében a közterü|eten elhelyezett e|osztóvezetékre Vagy a Bt. 38/D' $ (1.) bekezdésében
meghatározott létesítményre (e8y|'jtt: |étesítmény) és ezek idegen ingatlant éĺintő biztonsági
övezetére vezetékjogot vagy haszná|ati jogot alapítani nem lehet.
Erre figyelemme| a je|en megkeresésünkke| kérjük, hogy a tárgyi (....hĺsz'), onkoľmányzatuk
tuIajdonában |évő ktjzteľü|etre elhe|yezendő/eĺheIyezett elosztóvezeték |étesítésére
(eIheĺyezésére) és tizeme|tetésére kártaIanítás igényĺése né|kü|i tulajdonosi hozzájáruIásukat
megadni szíveskedjenek.
A létesítmény biztonsági övezetére vonatkozó e|őírásokat a Bt. és a végrehajtásáról szóló
2o3/t998. (Xll.19.) Korm. r. (Vhr.), krilönösen a Bt. 32. $-a és a Vhr. 19lA. $-a tartalmazzák.
A jelen megkeresésünkre ľnegadott tulajdonosi hozzájáru|ásuk a T. Önkormányzat és a
FŐGÁZ Fö|dgáze|osztási Kft. közt'tt létrejött' a Bt' 32. 9 {5} bekezdése, i||etve 38/A' ś (5a)
bekezdése szerinti, a fenti közterü|et igénybe véte|ére kötött megá||apodásnak minősijl.
A kivite|i tervet a rcĺeÁz rci|agĺze|osztási Kft. megbízásábó|, részére készítettük.

Budapest, 2015-05-04.
Tisztelettel:

Me|léklet: -1p|dtervdokumentáció

H-'300tsUdopest,Ff.84. TeI: (3ó-i] 4367150,25044ó7 Fax: !3ď|) 4367458 Hungaĺ/lĺ.)ngarn
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l TervezetŁ vÍznyelö
i=g3gtt3E@ÍEEĺlEgg Tenezet'L' ľÉcscs fo}y6ka
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Teľvezett vlzkĺvEltes
Tervezett gÁ.zvezeŁék
Tervezetl távb{i vezeték
Torvezetl távkijzlési ká.bel
Tervezett vÍznyelőbekijtés
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TepezetŁ véđőcsó stíllyed pol}er
Tervezett käzvil k6bel t łV
MegléYÖ szenE.yYÍzcaatorBB
Meglévó vízvezeték
Meglévô gázvezeték
Meglévd T-Con t,ávkózlési kábel
MegléÝô UPc k6bel
ĺÍeglévó NoVoTRoN Lábet
Meglév{ĺ távfrlt<i vezeték
Még]évö elelrtromos ká.bel 1 kv
Meglévö ki5zvll kábel 1 kV
Meglév elektromos kábel 10 kV
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c --....*- !{egsziinłi gáaezeték

v )+- MegsziĺB ÝÍzvezeték
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cĺJn Budapest, \łIr' ker. B!6,kav u.40.44, ŕł'zÖtt
kisnyomásri gŁetosztő vezeték kiváltás

kivitelí terve
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