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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Leonardo da Vinci utca39. szźrn a|att _ a korábban több telket magába foglaló területen
kialakított ingatlanon _ a Coľvin Sétany Pľogram keľetében épül a II9/B tömb, mely épület-
egyĹittesben 240 lakást alakítanak ki. A MULTI Kft. _ a Mobilterv 2000 Kft. megbízása
alapján elkészítette az ingatlarl gźzza| való ellátásának biztosításźtt szolgáIő końęrnleti vęzę-
tékszakaszkiviteli teľvét, me|yhezkériaz onkormanyzattulajdonosihozzájźrulását (1. számú
melléklet).

A MULTI Kft. a kiviteli tervek elkészítéséhez egyeztetést folýatott a FoGÁZFoId,gáze|osz-
tási Kft.-vel, az elosńói csatlakozásí szeruődés alapján az ingatIan gáze|Iátása a Leonardo da
Vinci utcai - dn 200PE méretiĺ _ meglévő kisnyomásil gáze|osztő vęzetéWől történik. Az i!
beépítéshe z terv ezett leágaző gáze|osztő v ezeték dn l 1 OPE 8 0 mrĺanyag csőből készül.

A|etryaző gázvezetéket nyílt munkaárokba fektetéssel építik. A gerincvezeté|úlez csatlakozta-
tás után a telekhatár elott2 m-re e|zátő szeľelvéný építenek be, majd vezeték a pincei _ kari-
mapáros _beállással végzőďik (2. szźtmű melléklet).

A kisnyomásí|eágaző gtzvezetékkiépítése nagykocka kő buľkolatú úttestet és aszfalt buľko-
Iatű jźrďát érinti.

A dokumentációban részIetezett Leonardo da Vinci utca (hľsz:3 627012) út- és jéltdaszakasza a
Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában áII, így az engedéIyezéshez szükséges a tulajdonos
onkorman y zat ho zzájárul ás a.

il. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéstźĺrgyában a dcjntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.



III. A diintés célja, pénziigyĺ hatása

A kivitelezések közterületi megindíttsához sztikséges a fulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzájfuu|ása.

A tul aj dono si dönté snek o nkorm tny zatuĺlkat érintő p énzugy i hatás a ninc s.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefi'árosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásiíľól szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzati rcĺde|et 17. $ (1)
bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvátosi Önkoľmtnyzat
Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Műkĺjdési Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.)
önkormány zati rcndeIet 7 . számu mellékletének 1 .4. 5. pontj an alapul.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosíhozzájárulásra vonatkozó
dcintését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

/2015.év (.........hó......'..nap). számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági
határozat:

A Vĺírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájaru|ását adja a
Mobilteľv 2000 Kft. megbízása a\apján a MULTI Kft. részére, a Budapest VIII. keľület Leo-
nardo da Vinci utca 39. szám a|atti ingatlan - a Corvín Sétany Program keľetében létesülő
II9/B jeltí tömb _ gtze||átását biztosító kisnyomásu|eágaző gtne|osztő vezeték építési mun-
káihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás aberuhźnót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szüksé ges e gyéb szakhatósági és hatósági engedély ek b eszer zése alól,

b. a benlházőnak (építtetőnek) a kozutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájfuu|ást a vonatkozó rendęlet (I9lT994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosĺály Építésügyi Irođájátő| előzetesen meg kell kéľni, és az ab-. ban foglaltakat maradéktalanul be kelltartani,

c. kötelezi a kivite|ezĺ5t az érinteÍt út- és járdaszakasz burkolatának megfelelő mi-
nőségben töľténő he|yreźi|itására, melyľe a beruházó és kivitelező közösen 5 év
garancitń vá||a|,

d. az engedé|yes köteles a munkĺák (helyľeállítás) elkészü|téro| a kĺjzterület tulajdo-
nosát írásban éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engeďé|yező szeľvek, szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betaľtásáva|, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. iúnius 29.

A döntés vé grehaj tás át v égző szerv ezeti egység : G azđá|kodási Ü gyosztály



A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe|mőđjźra
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 201 5 . jiníus 22. / / ./-
,,{ úZ- í_-
dr. Hencz Adrienn
IJgyosńá|yvezeto
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BUĐAPEST FőVÁRos Vll|. KER. JozsEFvÁRos oh'KoRMÁNYzÄT
Gazdálkodási Ügyosztály
Í082. Budapest,
Baľoss u.63.67

Tárgv: Tulajdonosi hozzáiáru|ás kérés
Budapest V|I|' ker. Leonardo da Vinci utca 39. ( Bp. V|||. ker. Corvin sétánv 119/8 Il. üteml
kisnyomású |eágazó gázeIosztó vezeték építése.

Tiszte|t Cím !
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A mellé|<e|t kivite|i terv a|apján ezúton kérjĹik, hogv a tu|ajdonosi hozzájáru|ásukat megadni
szíveskedjenek.

Budapest, 2015-05-29.

Tisztelettel:

Me|lék|et: -1p|dtervdokumentáció

H.l300 Bucopesi, Pf ' 84' Te!: (3ó-l) 4e745c, 250.44ó7 ĺox-. 1sdl1 łs67a56 6,*ä,y/U;ffi
r.ŕUiii}nUltĺ-kft,hU
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